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Long-Term Variations in the Correlation between Solar Activity and Climate
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Abstract. The Sun is the main energy source for the climatic system, and many studies have found correlations between
solar activity and climate. However, the correlations may be both positive and negative, which casts doubt on the reality
of the physical connection between the two. Here we demonstrate that the sign of the correlation changes systematically
and simultaneously all over the globe. We suggest that the change of the correlation is due to the fact that solar activity
has two forms which have different effect on the terrestrial system, and moreover their relative power and impact on the
terrestrial system have long-term variations, while in studying solar-climatic relations the number of sunspots is used
which is a proxy of only one of these two forms.
Keywords: Sun, solar activity, geomagnetic activity, climate

Introduction
The Sun
The Sun, our home star, is not much different from many other stars. Its extreme importance is due to the fact that
it is the star closest to the Earth. This means, on the one hand, that studying the Sun we get information about much
more distant stars which we cannot observe in such detail. On the other hand, and more importantly, the Sun is so
close to the Earth that it is the major energy source for the terrestrial system and determines its energy balance.
The Sun is a main sequence star of G-class (yellow dwarf). The class of a star determines its structure and
characteristics. The Sun has a core (<0.3 solar radii) in which the thermonuclear reaction converting hydrogen into
helium is the dominant energy production process. In the “radiative zone”, 0.3-0.7 solar radii (RE), the density and
temperature are so high that the energy generated in the core is transferred outwards by means of electromagnetic
radiation. Above 0.7 RE the radiative transfer is not effective any more, and the energy is transferred by means of
turbulent convection. This is the so called “convection zone”. Above it, the solar atmosphere begins.
Parker (1958) proved that the solar corona, the outermost part of the solar atmosphere, is not in hydrostatic
equilibrium because the solar gravity there is not enough to counterpart the thermal expansion due to the high
temperature. As a result, the corona constantly expands until its pressure is balanced by the pressure of the
interstellar gas at the “heliopause” situated at about 100 astronomical units (AU – the distance from the Sun to the
Earth). For comparison, the orbit of Pluto is at about 40 AU. This means that the Earth, together with the whole
solar system, is inside the solar atmosphere, and whatever happens on the Sun has inevitable effects on what
happens in the terrestrial and other planetary systems. The expanding corona is known as “solar wind” – a
continuous flow of particles with embedded magnetic fields from the Sun.
Sun, as many other stars, is a variable star. The variability of the Sun is denoted as “solar activity”. The various
definitions of solar activity include “all types of variations in the appearance of the Sun”, “fluctuations in the
amount of energy emitted by the Sun”, “variations of the magnetic field in the Sun’s interior, or the level of
disturbances on its surface”, etc.
The most obvious manifestation of solar activity are sunspots: dark spots on the Sun's visual surface. Sunspots are
regions of strong magnetic fields and appear in pairs of opposite magnetic polarity connected by closed magnetic
field lines. Very big sunspots can be seen with naked eye, and old chronicles testify that they have been indeed
5
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observed even in ancient times. However, systematic observations of sunspots began only early in the 17 th century
after the telescope was invented. The record of sunspots starting in 1610 is the longest instrumental data record not
only in solar physics but in physics in general.
In the early times observations of sunspots were mainly provided by amateur astronomers. Among them, an
outstanding contribution is due to the pharmacist Heinrich Schwabe, who believed that there existed a planet,
tentatively named Vulkan, closer to the Sun than Mercury, which because of the high solar brightness could be only
detected by its shadow casted on the solar surface. During 17 years, from 1825 to 1843, Schwabe observed the Sun
on every clear day and did not discover Vulcan, but noticed the ~11-year periodicity in the number of sunspots
visible on the solar disk (Schwabe, 1843). The ~11-year periodicity is the most prominent periodicity of solar
activity. The amplitude and duration of the ~11-year “Schwabe” cycles are modulated by the centennial-scale
“Gleissberg” cycle and maybe even longer cycles.
The sunspots themselves have no effect whatsoever on the Earth, but they are a manifestation of the magnetic
activity of the Sun which is related to its geoeffective agents. The most important solar agent is the solar irradiance
which provides practically the whole energy received by the Earth. The total solar irradiance (TSI, the power per
unit area received at the top the atmosphere from the Sun in the form of electromagnetic radiation integrated over
all wavelengths) used to be called “the solar constant” reflecting the belief that this quantity is constant, and this
was indeed what was estimated from ground-based measurements. Only after the launch of satellites carrying
precise TSI measurement instruments outside the terrestrial atmosphere since 1978 it became possible to detect TSI
variations and to find that the solar constant is not constant, but varies in phase with the sunspot cycle: TSI is
higher in sunspot maximum than in sunspot minimum. The variation in TSI dominated by visible light is very
small, about 0.1 – 0.2%, but the variation increases with decreasing wavelength, and reaches 100% at extreme UV.
The variations in TSI and the spectral solar irradiance (SSI) are expected to be much higher on longer time-scales
of the order of centuries or millennia related to not only the variations in the Earth’s orbit (Milankovich cycles) but
also to variability of the Sun itself.
Solar divers of geomagnetic activity
The most prominent manifestation of the effects of solar activity on the Earth are the geomagnetic storms –
worldwide depletion of the geomagnetic field as a result of the interaction of the solar wind magnetic field with the
terrestrial magnetic field. For the first time the relation between a phenomenon on the Sun and a geomagnetic storm
was noticed on September 1, 1859. Two amateur astronomers, Hodgson and Carrington, independently were
observing a big group of sunspots when they saw in this group a violent flash of light what Carrington named a
“solar flare”. 17 hours later a geomagnetic storm was registered, so strong that auroras were seen even in the
tropics, and the telegraph communications in the whole world were disrupted. This was the first ever observed solar
flare and it happened to be the brightest one ever observed. The geomagnetic storm that followed was also the
strongest one registered so far. In the years and decades to follow, numerous solar flares were observed followed by
geomagnetic storms, and the paradigm emerged that the geomagnetic storms are caused by solar flares. This
paradigm survived until the very end of the 20th century when the paper with the meaningful title “The solar flare
myth” was published (Gosling, 1998) demonstrating that not the solar flares but the coronal mass ejections (CMEs)
often associated with them cause the strongest geomagnetic storms. While a solar flare is an emission of
electromagnetic radiation, the coronal mass ejection is an expulsion of a plasma cloud with embedded magnetic
fields from the corona. Both solar flares and CMEs, together with TSI and SSI have maxima in sunspot maximum
and minimum in sunspot minimum, so we denote them as manifestations of “sunspot-related solar activity”.
By the beginning of the 20th century it was noticed that there are geomagnetic storms not related to any visible solar
sources. These storms are as a rule weaker than the ones caused by CMEs, but last much longer, and are recurring –
regularly reoccurring every 27 days, the solar rotation period, therefore their source regions are some long living
area on the Sun. With the launch of Mariner-2 in 1967 it was discovered that these are regions of open unipolar
magnetic fields, remnants of decaying sunspot pairs which have merged to form bigger structures. The solar plasma
freely runs outward along these open field lines into the interplanetary space and is registered as high speed solar
6
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wind streams. Because of the outflow of plasma, the density in the structures is reduced and they appear dark when
observed in X-ray, hence they were named “coronal holes”. If a long living coronal hole is Earth oriented, the high
speed solar wind (HSS) streaming from it will hit rotation after rotation the Earth’s magnetosphere, causing
moderate recurrent geomagnetic storms. Besides, HSS modulate the flux of galactic cosmic rays (energetic
particles originating outside the solar system which constantly bombard the Earth). HSS have a maximum in their
number and intensity in the declining and minimum phases of the sunspot cycle. Both CMEs and HSS ride over the
slow solar wind – the ever expanding solar corona.
Therefore, there are two basic types of solar activity affecting the Earth: “sunspot-related” (TSI and SSI variations,
CMEs, solar flares) and “non sunspot-related” (HSS, galactic cosmic rays modulation, slow solar wind). Both types
are present at any time, but their relative abundance and impact on the Earth varies in the course of the sunspot
cycle, as well as on longer term.
Solar influences on climate
The first one to find a relation between solar activity and climate was William Herschel (1801) who used the price
of wheat at the London’s stock market as a measure of temperature, because the thermometer was only recently
invented and there were no long measurement records. Herschel found that times of many sunspots "may lead us to
expect a copious emission of heat and therefore mild seasons", good harvest and low price of wheat, and periods of
few spots would signal "spare emission of heat" and "severe seasons” which would raise the price. Jack Eddy
(1976) discovered that solar activity has long-term variations and there were “Grand Minima” – periods with no or
very few sunspots. Further, he found that Grand Minima coincide with little ice ages on the Earth (Figure 1).

Figure 1 Long-term variations of solar activity and winter severity (Eddy, 1976).

Many authors have found statistically significant correlations between solar activity and meteorological parameters
like surface air temperature, precipitation, circulation forms, etc. The problem is that the correlations are sometimes
positive and sometimes negative, plus lacks of correlations have been reported. This may mean that the correlations
found are only chance coincidence, or that there is some additional factor which determines the sign of the
correlation.

Solar influence on climate
Global climate
As an example for the instability of the sunspot-climate correlation, in Table 1 some results are cited of correlations
reported between the solar activity as quantified by the sunspot number and surface air temperature in certain
locations or regions.

7
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In Figure 2 we have compiled the results of all available literature sources. Each bar denotes the period during
which one study has found positive (grey bars) or negative (black bars) between the sunspot number and the
surface air temperature in a certain location or region. The thick black curve presents the long-term variations of
the sunspot number. It can be seen that the sign of the correlation does not depend on the location, and changes
quite regularly in consecutive secular sunspot cycles (Georgieva and Kirov, 2000).
Table 1 Correlations between the number of sunspots and surface air temperature in the 11-year sunspot cycle
authors
King (1975)
King (1975)
Köppen (1873)
Köppen (1914)
Clayton (1923)
Troup (1962)
Troup (1962)
Sazonov and Loginov (1969, In Russian)
Sazonov and Loginov (1969, In Russian)
Starr and Oort (1973)

region
Central England (July)
Central England (July)
tropics and subtropics
tropics and subtropics
equator, midlatitudes
tropics
tropics
global (summer and winter)
global (summer and winter)
Northern hemisphere

period
1750-1830
1840-1910
1804-1870
1804-1909
1871-1917
1813-1920
1925-1960
1884-1920
1921-1960
1958-1963

correlation
positive
negative
negative
negative
positive
negative
positive
negative
positive
positive

Figure 2 Periods during which positive (grey bars) or negative (black bars) correlations between the number of sunspots
and surface air temperature in a certain location or region have been reported in literature.

Several long-term data bases of monthly averaged global, hemispheric and zonal surface air temperature anomalies
have been published. We have used 3 of them:
1) of the State Hydrology Institute, St. Petersburg for the zonal (0.0o-23.6o, 23.6o-44.4o, 44.4o-64.2o and 64.2o-90.0o,
centered at 11.8o, 34.0o, 54.3o and 77.1o, North and South, respectively) for the period 1881-1998 in the Northern
and Southern hemispheres (Vinnikov et.al, 1990);
2) of the Climate Research Unit, University of East Anglia and Hadley Centre, UK Met. Office (CRU) for the
period 1856 – 1997 for the Northerh and Southern hemispheres and for the whole globe which is calculated directly
rather than as an average of the two hemispheres (Nicholls et al., 1996).
3) of the Goddard Institute for Space Science (GISS) for the global, Northern and Southern hemispheres, and
averaged over latitudinal zones 0-24о, 24-44о, 44-64о, 64-90о, 24-90о North and South, and 24оS-24oN (Hansen and
Lebedeff, 1988).
The three data bases give similar results. For illustration, Figure 3 presents the winter (XII, I, II) temperature
anomalies for the zone 0.0o-23.6o N from the data of the State Hydrology Institute, St. Petersburg together with the
8
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sunspot number. The data are smoothed with a weighed moving average over 5 points. It can be seen that the
correlation between the sunspot number and temperature is negative in the beginning of the period and changes to
positive around 1925. The right-hand panel in Figure 3 presents the cross-correlation functions between the two
variables for the two periods.

Figure 3 Left panel: Winter surface air temperature anomalies (5 points moving averages) in the zone 0.0o-23.6o N, solid
line, and the sunspot number (dotted line); Right panel: the cross-correlation functions of the temperature and sunspot
number in the periods 1881-1925 and 1925-1998.

The data presented in Table 1 and Figure 1 are based on observations in limited periods in separate individual
observations, and the longest global data sets like the one shown in Figure 2 cover a little more than a century and a
half. For longer periods, data from individual stations with long data records can be used. In the NCDC’s Global
Historical Climatology Network Temperature Database (Peterson and Vose, 1997), data from over 7,000
meteorological stations around the globe are gathered. Among them we found 65 stations with measurements
beginning before mid 19th century. The time series of each station was split into parts covering at least three 11year sunspot cycles which give the best statistically significant positive or negative correlations with the sunspot
number. The result is that in the 18th century in the vast majority of the stations the correlation found was positive,
it changed to negative in the 19th century, and to positive again in the 20th century (Georgieva and Kirov, 2000).
The climate in Bulgaria
Regular meteorological observations have been carried out in Bulgaria since 1887 г. From the archive of the
National Institute of Meteorology and Hydrology at the Bulgarian Academy of Sciences (now at the Ministry of
Education and Science), 17 stations were chosen with the longest observation records, located at altitudes below
800 m (Table 2), relatively uniformly covering the territory of the country, and belonging to different climatic
regions (Subev and Stanev, 1959, in Bulgarian). This study covers the period from the beginning of the
observations in the respective stations until 2000.
Table 2 Meteorological stations in Bulgaria with long observation records used in this study
station
Burgas
Gabrovo
Haskovo
Karlovo
Kazanluk
Kyustendil
Lom
Obraztsov Chiflik
Pazardjik

start year
1893
1894
1901
1900
1899
1901
1893
1891
1899

station
Pleven
Plovdiv
Razgrad
Shumen
Sliven
Sofia
Stara Zagora
Vidin

9

start year
1901
1899
1900
1900
1891
1891
1901
1893

Conference Proceedings
“Climate, atmosphere and water resources in the face of climate change”, Volume 2
Sofia, 15 - 16 October 2020

The influence of solar activity on the terrestrial atmosphere is different in different seasons, being strongest in
winter. We classify winters by the deviation of the surface air temperature from the climatological normal (t N) in
terms of standard deviations σ: in normal winters tN-0.5 σ < t < tN+0.5 σ, anomalously cold are winters with t < tN1.5 σ, and anomalously warm with t > tN+1,5 σ.
Figure 3 (left panel) presents the variations in winter surface air temperature in the 17 stations in Bulgaria (Table 2)
in units of standard deviations, 5 year moving averages, together with the International Sunspot Number. In the
right panel of Figure 3 the vertical bars denote the yearly number of stations with anomalously warm (along the
positive Y-axis) and anomalously cold (along the negative Y-axis) winters, together with the sunspot number.
In the period studied, the normal winters are between 30% (Gabrovo and Pazardjik) and 50% (Obraztsov Chiflik
and Pleven), and in about 40% of the years the winters are normal in more than half the stations. Anomalously
warm winters are between 2% (Karlovo and Plovdiv) and 8% (Kyustendil and Stara Zagora), and anomalously cold
are between 7% (Kazanluk, Karlovo, Kyustendil, Plovdiv and Stara Zagora) and 19-12% (Gabrovo, Lom and
Obraztsov Chiflik). Until 1928/29 all cases of anomalously cold winters in the majority of the stations are in or
around sunspot maximum, and the anomalously warm winters are around sunspot minimum. After 1930
anomalously cold winters are registered around sunspot minimum (an exception is the winter of 1946/47.), and
anomalously wart – at high sunspot activity.

Figure 4 (Upper left panel) Winter surface air temperatures in 17 meteorological stations in Bulgaria in units of standard
deviations (think solid lines) and the International sunspot number (broken line); (Upper right panel) Number of stations
with anomalously warm (along the positive Y-axis) and anomalously cold (along the negative Y-axis) winters (vertical
bars) and the International sunspot number (broken line); (Lower panel) Cross-correlation functions between sunspot
number and temperature in the period 1991-1930 in Obraztsov chiflik (left) and 1930-2000 in Sofia (right).

The comparison of the winter temperatures with the sunspot activity demonstrated in Figure 4 is in agreement with
the regularities found for the global and zonal temperatures. Again, in the first part of the period, the temperatures
here are higher in sunspot minimum and lower in sunspot maximum. In the first period, in almost all stations
statistically significant (p<0.05) negative correlations are observed between sunspot number and winter
10
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temperature, with r between -0.91 (Obraztsov chiflik) and -0.63 (Plovdiv). The stations in which the correlation is
not statistically significant are Karlovo (r=-0.52), Kyustendil (r=-032), Pleven (r=-037), Razgrad (r=-049), Shumen
(r=-0.46) and Stara Zagora (r=-0.32). In the second period, like in the global temperature, the correlation changes to
positive with r between 0.56 (Sofia) and 0.25 (Razgrad). The correlation is not statistically significant in Kazanluk,
Plovdiv and Stara Zagora.

Summary and discussion
A compilation of previous studies, reconstructions of global, hemispheric and zonal temperatures, data from
meteorological stations with long observation records, worldwide as well as in Bulgaria, all imply that there is a
relation between solar activity and climate, and that the sign of the correlation between a measure of solar activity
(the number of sunspots), and meteorological parameters (e.g. surface air temperature) has long-term systematic
variations. Moreover, during a given period the sign of the correlation is the same worldwide. This means that the
correlations found are not chance coincidences, but reflect a real physical connection, and there is some additional
factor determining the sign of the correlation.
When studying the solar influences on climate, the number of sunspots is traditionally used as a parameter
quantifying the solar activity, because this is the parameter with the longest data record. However, the sunspot
number reflects only one side of the solar activity. As shown by Parker (1955), the solar activity is driven by a
dynamo mechanism transforming the dipolar magnetic field prevailing during sunspot minimum into toroidal field
at sunspot minimum and back, much like a simple harmonic oscillator transforming potential energy into kinetic
energy and back. The sunspots are a manifestation of the solar toroidal field whose other manifestations are solar
irradiance, solar flares, and coronal mass ejections which have maxima in sunspot maximum and minima in
sunspot minimum. The manifestations of the solar poloidal magnetic field are the slow solar wind, the high speed
solar wind streams, and the modulation of the galactic cosmic rays flux. They are not related to sunspots and are
not in phase with them. These two types of solar drivers have different effects on geomagnetic activity. In an earlier
study (Georgieva et al., 2011) we have shown that they have different effects also on atmospheric circulation: in
periods of high sunspot-related solar activity meridional forms of circulation prevail in the Northern hemisphere
winters leading to lower than average temperatures, while during non sunspot-related solar activity the circulation
is predominantly zonal and the winter temperatures are higher.
The relative amplitudes of the poloidal and toroidal magnetic fields, respectively their relative impact on the
terrestrial system vary in the course of the solar cycle. We have found that their long-term variations are also
different. Figure 5 demonstrates that the changes in their relative prevalence coincide with the changes of the sign
of the correlation between sunspot number and surface air temperature. We can therefore hypothesize that the
apparent instability of the solar-climatic relations is due to the use of a single solar parameter which does not reflect
the different faces of solar activity.

Figure 5 Long-term variation of sunspot-related (solid line) and non sunspot-related (broken line) solar activity (arbitrary
units). Taken from Kirov et al. (2015).
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Abstract. The variations in weather and climate are related to variations in atmospheric circulation—the system of
atmospheric motions over a certain region with its specific features (local circulation) or on the scale of the whole globe
(general atmospheric circulation). Phenomena like El Niño/Southern Oscillation (ENSO) and the North Atlantic
Oscillation (NAO) determine the weather over great parts of the globe. We use historical and modern data to study the
long term variations in the intensity of ENSO and NAO, and find that they are closely connected to long-term variations
in solar activity. We show that the variations in ENSO and NAO are due to the long-term changes in the intensity and
location of the atmospheric centers of action. Further, we find that while both the short-term and the long-term variations
of ENSO are always in antiphase to solar activity, the correlation between NAO and solar activity as quantified by the
number of sunspots varies in time. In an attempt to identify the factors determining this changing correlation, we study
the response of this atmospheric mode of variability to the two main manifestation of solar variability on year-to-year
time scale.
Keywords: Solar Activity, El Niño, North Atlantic Oscillation

Въведение
Слънцето е основният енергиен източник за климатичната система, така че се очаква вариациите в
слънчевата активност да влияят върху времето и климата. Ефектите, обаче, често са нелинейни и
слънчевата активност понякога може да повишава, а друг път да намалява стойностите на атмосферните
параметри като приземната температура на въздуха, индексите на циркулация и др. (Herman J.R., Goldberg
R.A., 1978, както и цитираната в нея литература). Това поражда съмнения относно реалността на връзките
Слънце-климат. Възможно обяснение може да бъде, че при такива сравнения слънчевата активност
обикновено се характеризира с броя на слънчевите петна като параметър с най-дълъг инструментален ред.
Но слънчевите петна отразяват само едната страна на слънчевата активност, докато различните видове
слънчева активност могат да имат различно въздействие върху атмосферата и да преобладават в различни
периоди.
Двигател на слънчевата активност е слънчевото динамо, трансформиращо слънчевото полоидално поле,
което има своя максимум в минимума на слънчевите петна, в тороидално поле в максимума на слънчевите
петна и обратно. Различните геоефективни прояви на слънчевата активност са свързани както с
полоидалното, така и с тороидалното поле: общата и спектрална слънчева радиация, слънчевите
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избухвания, изхвърлянията на коронална маса са свързани със слънчевото тороидално поле, което също
определя броя и площта на слънчевите петна, така че всички те са „свързани със слънчеви петна“ слънчеви
агенти и броят на слънчевите петна е добър прокси показател за тях. Бавният слънчев вятър,
високоскоростните потоци от слънчев вятър и модулацията на галактическите космически лъчи са свързани
със слънчевото полоидално поле и не са свързани със слънчевите петна. Геомагнитната активност, която е
най-очевидното проявление на влиянията на слънчевата активност на Земята, се дължи както на слънчева
активност, „свързана със слънчевите петна”, така и на слънчева активност, „не свързана със слънчевите
петна”. Използвайки метода, предложен за пръв път от Фейнман (Feynman, 1982), ние сме разделили
приноса на слънчевата активност, свързана със слънчевите петна, и не свързаната със слънчевите петна и,
следователно, тяхното относително разпространение (Kirov et al. 2013, 2015). На фиг. 1 плътната линия
илюстрира дългосрочните вариации на геомагнитната активност, свързана със слънчевите петна, а
прекъснатата линия – на тази, която не е свързана със слънчевите петна. И двете варират и са в антифаза:
свързаната със слънчевите петна активност преобладава в цикли 17-23, а тази не свързана със слънчевите
петна – в цикли 10-16.

Фиура.1 Дългосрочни вариации на геомагнитната активност свързана със слънчевите петна (плътна линия) и на
тази, която не е свързана със слънчевите петна (пунктирна линия).

Слънчевата активност и температурата на въздуха
Различни автори съобщават за положителни или отрицателни корелации между слънчевата активност,
измерена чрез броя на слънчевите петна, и приземната температура на въздуха в различни метеорологични
станции и през различни периоди (Herman J.R., Goldberg R.A., 1978). Фигура 2 показва процента на
станциите (сиви ленти), измерващи положителните (по положителната ос y) или отрицателните (по
отрицателната ос y) корелации в 11-годишния слънчев цикъл между слънчевата активност и температурата
на повърхностния въздух заедно с цикъла на слънчевите петна (плътна линия). Данните са от станциите с
дълги записи на измервания, събрани в Глобалната мрежа за историческа климатология
(https://www.ncdc.noaa.gov/data-access/land-based-station-data/land-based-datasets/global-historical-climatologynetwork-monthly-version-4). Изглежда, че знакът на корелацията зависи не от местоположението, а по-скоро
от изследвания период и освен това варира доста регулярно: в някои периоди температурата в повечето
станции се повишава, а в други периоди намалява с увеличаване на броя на слънчевите петна (Georgieva K.,
Kirov B., 2000).
Изследваме промяната на параметрите на слънчевата активност, които водят до промяна в знака на
корелация между слънчевата активност и температурата на повърхностния въздух. (Смирнов 1967, 1969)
установява, че
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Фигура2 Тъмни колонки - относителен брой станции със статистически значима корелация между слънчевата
активност и приземната температура на въздуха в 11-годишния слънчев цикъл - положителна или отрицателна,
съответно по положителната и отрицателната ос Y; Плътна линия - векови слънчев цикъл; Бели колонки слънчева асиметрия Север-Юг.

когато Земята преминава от един сектор на междупланетното магнитно поле в друг, знакът за корелация
между скоростта на слънчевия вятър и атмосферните параметри се променя. Преминаването на
границатана сектора означава промяна на слънчевото полукълбо, на което е изложена Земята. Така че
бихме могли да предположим, че слънчевата активност, произхождаща от двете слънчеви полукълба, има
различни ефекти върху атмосферните параметри. Белите ленти на фиг. 2 представляват асиметрията на
слънчевата активност, A = (SN-SS)/(SN + SS), където SN и SS представляват съответно общата площ на
слънчевите петна в Северното и Южното полукълба. Отрицателно А, наблюдавано през 19ти век, означава
по-активно Южно слънчево полукълбо и е свързано с отрицателна корелация между слънчевата активност
и приземната температура на въздуха в 11-годишния цикъл, а положително А през 20ти век - по-активно
Северно полукълбо и положителна корелация. Следователно можем да предположим, че слънчевата
асиметрия е параметър, който се променя в последователни векови слънчеви цикли, като е положителен в
„четните“ цикли (ако обозначим вековия цикъл на 20ти век като четен) и отрицателен в нечетните.

Слънчевата активност и Северноатлантическата осцилация
Вариациите във времето и климата са свързани с вариациите в атмосферната циркулация - системата от
атмосферни движения в определен регион със своите специфични характеристики (локална циркулация)
или в мащаба на цялото земно кълбо (обща атмосферна циркулация). Северноатлантическата осцилация
(North Atlantic Oscillation – NAO) е свързана с промяна на налягането в центъра на действие с ниско
налягане близо до Исландия (Исландския център на ниско налягане) и центъра на действие с високо
налягане в субтропичния Атлантик в района на Азорските острови (Алеутски център на високо налягане).
Различните състояния на NАО се определят от разликата в наляганията между центровете на действие.
NАО оказва доминиращо влияние върху зимните температури в голяма част от Северното полукълбо. През
зимните месеци променливостта на NAO обяснява около една трета от междугодишните температурни
аномалии в Северното полукълбо (Hurrell J.W. et al. 2001). В положителна фаза на NAO, когато налягането
в Исландия е по-ниско от нормалното, а налягането в Алеутско е по-високо от нормалното, е свързано на
средни ширини със силни западни ветрове от Атлантическия океан към Европа. Западните ветрове
пренасят относително топъл и влажен морски въздух над голяма част от Евразия, докато по-силните
северни ветрове носят от Гренландия и североизточна Канада студен въздух на юг. Ситуацията е обратна в
отрицателната фаза на NAO, когато и двата центъра на действие са по-слаби: налягането е по-високо от
средното в Исландския център на ниско налягане и по-ниско от средното в центъра на високо налягане на
Азорските острови, в резултат на което западните ветрове стават по-слаби и позиционирани по-на юг, а
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промените в температурата са противоположни. В по-ранно проучване (Georgieva K. et al. 2007) показахме,
че корелацията между слънчевата активност и индекса на NAO се променя систематично (Фиг. 3) и
свързахме знака на корелацията с асиметрията на слънчевата активност: когато северното слънчево
полукълбо е по-активно, корелацията е отрицателна, а когато е по-активно южното слънчево полукълбо,
корелацията е положителна. Вертикалните линии на Фиг.3 разделят периодите на положителна и
отрицателна корелация. (Тези периоди са избрани по такъв начин, че да дадат най-висока положителна или
отрицателна корелация между NAO и слънчевата активност, така че те са донякъде произволни).

Фигура3. Плътна линия: NAO индекс (Luterbacher et al. 2001),; пунктирана линия: международен брой слънчеви
петна; точкова линия: брой групи слънчеви петна (Hoyt and Schatten, 1998), 30-годишни средни

През 20ти век корелацията е отрицателна, но през 19ти век е положителна, отново отрицателна през 18ти век
и отново положителна през 17ти век. Корелацията в най-ранния период не е статистически значима, но
трябва да се отбележи, че това е периодът на Маундеровия минимум, когато слънчевата активност е била
нетипична. Промяната в корелацията между дългосрочните вариации на NAO и слънчевата активност
съвпада с промяната в корелацията между приземната температура на въздуха и слънчевата активност в 11годишния цикъл на слънчевите петна, който, както беше отбелязано по-горе, трябва да съвпада с промените
в дългосрочната асиметрия на слънчевата активност. Следователно можем да предположим, че когато
южното слънчево полукълбо е по-активно, увеличаването на слънчевата активност във вековия слънчев
цикъл води до засилване на зоналната атмосферна циркулация, а когато северното слънчево полукълбо е
по-активно, увеличаване на слънчевата активност във вековия слънчева цикъл води до отслабване на
зоналната циркулация. В друго проучване (Georgieva K. et al. 2012) ние изследвахме влиянието на
свързаните и несвързаните със слънчевите петна проявления на слънчевата активност върху атмосферната
циркулация, количествено измерена с индекса на Северния Пръстеновиден Мод (Northern Annular Mode –
NAM). NAM се определя като разликата в атмосферното налягане между високи (над 60 o) и средни (около
45o) северни ширини при нива на налягане от 1000 hPa (повърхността на земята) до 10 hPa (около 32 km), а
NAO е неговата повърхностна проява. Използвахме индекса NAM, тъй като той предоставя информация за
вертикалната структура и позволява да се оценят влиянията на различни нива. За да отделим влиянието на
двата типа слънчеви агенти, ние разделихме данните за периоди с висока геомагнитна активност и ниска
слънчева радиация, когато преобладава слънчевата активност, която не е свързана със слънчеви петна, и
периоди с ниска геомагнитна активност и висока слънчева радиация, когато свързаната със слънчевите
петна активност преобладава. Открихме, че активността, не свързана със слънчевите петна, увеличава
индекса NAM на всички нива, докато свързаната със слънчевите петна активност го намалява. Това е
възможно обяснение на променящата се връзка между Северноатлантическата осцилация и слънчевата
активност.
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Атмосферната циркулация и температурите в Европа
Hess and Brezowsky (1999) идентифицират редица форми на атмосферна циркулация в Европа и изготвят
каталог на разпространението на различните форми в периода 1881-1998. За по-нататъшно изследване на
влиянието на слънчевата активност върху атмосферната циркулация и повърхностната температура на
въздуха, Фигура 4 представя корелацията между геомагнитната активност, която не е свързана със
слънчеви петна, и разпространението на циркулационните форми, водещи до по-високи от средните
температури в Европа (югозападна циклонична и антициклонична, горен панел), и водещи до по-ниски от
средните температури (северозападна циклонична и антициклонична, долен панел). С нарастващата
геомагнитна активност през последния век честотата и продължителността на формите на циркулация,
водещи до по-високи от средните температури, се увеличават, докато честотата и продължителността на
формите на циркулация, водещи до по-ниски от средните температури, намаляват. Тези резултати показват,
че периодите, когато корелацията между температурата на повърхностния въздух и броя на слънчевите
петна, от една страна, и между Северноатлантическото осцилация и броя на слънчевите петна, от друга,
съвпадат с периодите, когато преобладаването на слънчевата активност, свързана със слънчевите петна и не
свързаната с тях, се променя.

Фигура 4 корелацията между геомагнитната активност, която не е свързана със слънчеви петна, и
разпространението на циркулационните форми, водещи до по-високи от средните температури в Европа (горен
панел), и водещи до по-ниски от средните температури (долен панел)

Ел Ниньо/Южна Осцилация (El Niño/Southern Oscillation - ENSO)
При нормални условия, различни от Ел Ниньо, пасатите са силни, морското равнище в Индонезия е с около
половин метър по-високо от това в Перу. Водата е по-студена на изток и по-топла на запад.

Термоклината на запад е дълбока (150 метра) и плитка (30 метра) на изток. Издигащият се въздух
над топлия басейн в западната част на Тихия океан е свързан с валежи Фиг. 5(а) (Ashok, K.,
Yamagata, T. 2009). Ел Ниньо Фиг. 5(b) е явление, при което тази система се разрушава, което има
важни последици за времето и климата по целия свят.
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Фигура5 (а) Вятър и термоклина при нормални
условия в източната приекваториална част
на Тихия океан

Фигура 5 (б) Ситуацията по време на Ел Ниньо

По време на Ел Ниньо температурите на морската повърхност стават по-високи от нормалните,
топлата вода от запад се пренася на изток. Пасатите отслабват в централната и западната част на
Тихия океан, което води до потъване на термоклината в източната част на Тихия океан, и
издигането ѝ на запад. Валежите следват топлата вода на изток, като предизвикват наводнения в
Перу и суша в Индонезия и Австралия. Изместването на изток на атмосферния източник на
топлина, който се намира над най-топлите вода, води до големи промени в глобалната атмосферна
циркулация, което от своя страна води до промени във времето в региони, отдалечени от
тропическата зона на Тихия океан (Rasmusson, E.M., and J.M. Wallace, 1983)
Каква е причината завъзникване на Ел Ниньо
Има две основни хипотези за възникване на Ел Ниньо:
1. По различни причини се повишава температурата на океанската вода в източната част на Тихия
океан, като резултат до намаляване на температурната разлика между източната и западната част на
океана, а оттам и до отслабване на пасатите, което води до движение на океанската вода от запад на
изток.
2. Второто обяснение, е свързано с действието на планетарните вълни на Росби, които първоначално
се разпространяват на запад, отразяват се от западните брегове на океана и започват да се движат на
изток по дължината на екватора и достигайки източните зони на океана, предизвикват Ел Ниньо.
Всъщност и двете хипотези не обясняват защо Ел Ниньо се проявява най-често по Коледа и пренебрегват
факта, че пасатните ветрове в голяма степен са рожба на кориолисовите сили, а не на температурната
разлика изток-запад на екваториални ширини. Ние смятаме, че основната причина за възникване на Ел
Ниньо е засилване на скоростта на меридоналния вятър в посока към екватора, което води и до намаляване
на зоналната компонента, породена от кориолисовите сили, респективно до отслабване на пасатните
ветрове. Ние смятаме, че основната причина за възникване на Ел Ниньо е засилване на скоростта на
меридоналния вятър в посока към екватора, което води и до намаляване на зоналната компонента, породена
от кориолисовите сили, респективно до отслабване на пасатните ветрове. Меридионалният вятър от своя
страна се засилва поради нарастване на температурната разлика (през зимните месеци) между екватора и
средни ширини.
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Фигура 6(а)

Фигура 6(б)

На фиг. 6 с червено са показани аномалиите в скоростта на зоналния вятър (положителен от запад на
изток), със син цвят отклонението от средната скорост на меридионалния вятър (положителен от юг на
север) в областта 12N-2N и 160Е-80W спрямо 1950-1979 – в см/с, а със зелен цвят –отклоненията в
температурата на водата в района на Ниньо 1/2 в градуси целзий. По оста x са нанесени месеците от
съответната година. Всяка точка е пълзящо средно от три месеца. На фиг 6(а) е показано едно силно Ел
Ниньо, развиващо се през 1997-98 г. Ясно се вижда засилване на меридионалния вятър в посока към
екватора, едновременно с това намаляване на източната компонента на пасатния вятър и нарастване на
температурата на водата в близост до Перу (Района Нино1/2). На фиг 6(б) е показан интервал от близо 2
години, започващ през 1988 г, в който няма явлението Ел Ниньо. В този интервал, освен леко отслабване на
пасатния вятър през месеците януари-април, не се забелязват никакви други особености.

Заключение
Промяната в слънчевата активност оказва въздействие върху времето и климата както върху цялата планета,
така и върху отделни райони понякога обхващащи площ чуствително по голяма от един континент.
Корелацията между слънчевата активност, изразена чрез броя слънчеви петна, и приземната температура в
11 годишния слънчев цикъл се мени от един векови цикъл в друг. Тя е положителна през 20 ти век и
отрицателна през 19ти. Тази промяна в корелацията е свързана и с промяна на относителната активност на
двете слънчеви полукълба. При по-активно южното слънчево полукълбо, 19ти век, корелацията е
отрицателна, а през 20ти е по активно северното и корелацията е положителна.
И двeтe мащабни явления, влияещи върху глобалния климат, Ел Ниньо и Северноатлантическата
осцилация, претърпяват дългосрочни вариации, тясно свързани с вековите вариации на слънчевата
активност. El Niño е приекваториално явление и се влияе главно от вариациите в общото слънчево
облъчване. Както показахме основният фактор предизвикващ El Niño е силно нарастащия меридионален
вятър, който от своя страна е резултат на температурната разлика екватор средни ширини.променяща се в
резултат на променящото се слънчево облучване. NAO поради това, че включва центрове на действие както
на ниски, така и на високи географски ширини е подложена на вариациите както на общото слънчево
облъчване, така и на геомагнитната активност. В резултат на това корелацията между дългосрочните
вариации на NAO и броя на слънчевите петна се променя в съответствие с относителната тежест на
слънчевата активност, свързана със слънчевите петна и не свързаната с тях.
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Abstract. The solar activity affects all geosystems, including climate and weather. The terrestrial systems are influenced
by direct radiation over Earth surface, solar wind, and the solar magnetic field. The variations of these solar parameters
are presented in the observed data of sunspot numbers, Total Solar Irradiance (TSI) and North-South (N-S) solar
asymmetry. The TSI cycles are the main source of climate indices variations. The solar wind directly affects Earth
magnetic field, ionosphere and atmosphere. The variations of solar magnetic field modulate solar wind and heliosphere.
The variations of sunspot numbers, TSI, and N-S solar asymmetry have different spectra for some frequency bands and
corresponding different influence on terrestrial systems. The TSI and N-S solar asymmetry influence on global climate
oscillations is investigated by long time series of global Earth temperature over hemispheres, land and ocean and Palmer
Drought Severity Index (PDSI). Common interannual, decadal and centennial cycles of solar and climate variations are
determined in narrow frequency bands.
Keywords: solar activity, global temperature, PDSI

Introduction
Global warming is the long-term heating of Earth climate system, observed before 1900, due to human activities,
fossil fuel burning, which increases heat-trapping greenhouse gas levels in the atmosphere. The term climate
change is frequently used now, and it refers to both human and naturally produced warming. It is most commonly
measured as the average increase in global surface temperature The Earth global average temperature rises by about
1°C after 1900 due to human activities. This value is currently increasing by 0.2°C per decade. Most of the current
warming trends are visible since the 1970s. The warming trend values are not uniformly distributed over Earth
surface (Fig.1). The temperature trends in 1900-2019 are maximal mainly over the Northern Hemisphere and land,
according the map of the National Oceanic and Atmospheric Administration of USA (NOAA). The ocean surface
is less affected by the temperature rise, especially over the Southern Hemishpere.

Figure 1. Map of temperature trends in 1900-2019, according NOAA (National Oceanic and Atmospheric
Administration of USA).

21

Conference Proceedings
“Climate, atmosphere and water resources in the face of climate change”, Volume 2
Sofia, 15 - 16 October 2020

Data and Methods
The data consist of time series of Total Solar Irradiance (TSI); N-S solar asymmetry; global PDSI Index; global
temperature anomalies; temperature anomalies on land and ocean, temperature anomalies on Northern and
Southern Hemispheres.
Terrestrial data
The time series of temperature and PDSI are shown in Figs. 2-4. The global temperature data are available in
NASA services (GISTEMP Team, 2020; Lenssen et al., 2019). The time series of land and ocean temperature are
averaged over large areas, and their interannual and decadal cycles are strongly suppressed by this process (Fig.2).
The amplitudes of oscillations of tis time series, determined by the PFA are statistically insignificant and they are
not convenient to compare with solar cycles.

Figure 2. Average temperature variations over land, ocean, land + ocean since 1880, and linear trends since 1970.

The Fourier coefficients of time series of Northern and Southern Hemispheres (Fig.3) are statistically significant
and suitable to compare with the cycles of solar Indices.

Figure 3. Average temperature variations over Southern and Northern Hemispheres, since 1880, and linear trends since
1970.

Figure 4. Global PDSI variations since 1870, and linear trend since 1975.

The Palmer Drought Severity Index (PDSI) was involved by Palmer (1965) to represent the severity of dry and wet
spells over the US based on monthly temperature and precipitation data, as well as the soil-water holding capacity
at that location. The global PDSI data (Dai et al., 1998, 2004) consist of the monthly surface air temperature (Jones
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and Moberg, 2003) and precipitation (Chen et al., 2002; Dai et al. 1997) over global land areas from 1870 to 2006.
These data is represented as PDSI values in global grids 2.52.5. The PDSI variations are between -10 and +10.
The Palmer classification of drought conditions is in terms of negative values: between 0.49 and -0.49 - near
normal conditions; -0.5 to -0.99 - incipient dry spell; -1.0 to -1.99 - mild drought; -2.0 to -2.99 - moderate drought;
-3.0 to -3.99 - severe drought; and -4.0 or less - extreme drought. The positive values are similar, but refer to the
wet conditions. The global variations of PDSI, calculated from all grids by the Danish Method (Juhl, 1984; Kegel,
1987; Kubik, 1982), are shown in Fig.4. The Danish Method allows to detect and isolate outliers and to obtain
accurate and reliable solution for the mean values.
Solar data
The solar data are presented by the Total Solar Irradiance (TSI) variations (Fig.5). The daily reconstruction of TSI
data since 1850 (Fig.5, a) is a composite of SATIRE-T reconstruction from (Krivova et al., 2014) for 1850 to 22
August 1974; and SATIRE-S reconstruction from (Yeo et al., 2014) for 23 August 1974 onwards. The 0.1-year
values of TSI (Fig.5, b) are calculated by means of robust Danish method.
The index Sa of N-S solar asymmetry is calculated by formula
,

(1)

where AN is the total area of the sunspots over Northern solar hemisphere and AS - the total area of the sunspots
over Southern solar hemisphere. The data of sunspot area since 1874 are observed by the Royal Greenwich
Observatory and merged after 1976 with the US Air Force (USAF) and the US National Oceanic and Atmospheric
Administration (NOAA) data by D. Hathaway.

Figure 5. Reconstructed daily values of TSI variations (a); normal points of TSI variations at 0.1-year intervals (b);
N-S solar asymmetry index (c).

The time series spectra determined by the well-known Fast Fourier Transform (FFT). The common solar-terrestrial
cycles are determined by the Method of Partial Fourier Approximation. This method provides Least Squares
estimate of 150 harmonically coefficients of temperature with average accuracy of about 0.01°C; PDSI coefficients
– 0.01; coefficients of N-S solar asymmetry – 0.02; and coefficients of TSI variations - 5mW/m2.

Results
The results consist of common solar-terrestrial cycles and amplitude spectra determination. The common solarterrestrial cycles are determined by means of the PFA Method. Almost identical cycles are detected in 22 narrow
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frequency bands between the solar indices TSI and N-S solar asymmetry; PDSI variations and temperature over
Northern and Southern Hemispheres (Figs. 8-12).
Time series spectra
The time series spectra are determined by the FFT (Figs. 6, 7). The global average temperature and temperature
over ocean have insignificant interannual and decadal cycles whose amplitude is below 0.05°C. The time series of
Northern, Southern Hemispheres and lend temperature have enough cycles with significant amplitude, part of them
with common solar frequencies.

Figure 6. Spectra of temperature over Ocean, Land+Ocen (LO), Land, South Hemisphere (SH) and North Hemisphere
(NH).

Figure 7. Spectra of TSI, N-S solar asymmetry and PDSI variations.

Solar influence on temperature over Northern Hemisphere
The solar influence on temperature over the Northern Hemisphere is detected in 3 frequency bands with
periodicities 8.5-9.1yr; 11.6-12.7yr; and 15.9-18.3yr, where relatively good agreement exists between TSI, N-S
solar asymmetry and temperature cycles (Fig.8).
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Figure 8. Influence of Solar Indices (red dashed line) on temperature (blue solid line) over Northern Hemisphere

Influence of N-S solar asymmetry on temperature over Southern Hemisphere
The common cycles of N-S solar asymmetry and temperature over Southern Hemisphere are detected in 4
frequency bands with periodicities 5.1-5.3yr; 9.8-10.7yr; 14.2-16.0yr; and15.9-18.3yr (Fig.9).

Figure 9. Influence of N-S solar asymmetry (red dashed line) on temperature (blue solid line) over Southern Hemisphere.
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Influence of TSI on temperature over Southern Hemisphere

Figure 10. Influence of TSI (red dashed line) on temperature (blue solid line) over Southern Hemisphere
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The common cycles of TSI variations and temperature over Southern Hemisphere are detected in 4 decadal and 2
interannual frequency bands with periodicities 5.3-5.6yr; 8.5-9.1yr; 11.5-12.8yr; 12.8-14.2yr; 18.3-21.3yr; and
21.3-25.6yr (Fig.10). their agreement is good with the exception of amplitude deviation in the case of 8.5-9.1yr
cycles.
Solar influence on decadal and centennial PDSI variations
The common cycles of TSI, N-S solar asymmetry and PDSI variations are detected in 4 decadal frequency bands
and one centennial band with periodicities 11.3-12.3yr; 12.3-13.6yr; 27-34.0yr; 45.3-67.9yr; and 68-135.9yr
(Fig.11). The agreement between solar and PDSI cycles is relatively good with short phase reverse in 1945-1960 in
the case of 12.3-13.6yr oscillations and after 1960 in the case of 45.3-67.9yr oscillations.

Figure 11. Influence of TSI and N-S solar asymmetry (red dashed line) on PDSI variations(blue solid line).
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Influence of N-S solar asymmetry on interannual PDSI variations
The common cycles of N-S solar asymmetry and PDSI variations are detected in one decadal and 3 interannual
frequency bands with periodicities 3.6-3.7yr; 5.4-5.7yr; 7.1-7.5yr; 10.4-11.3yr (Fig.12). The agreement between
solar and PDSI cycles is very good with short deviance of amplitudes.

Figure 12. Influence of N-S solar asymmetry (red dashed line) on PDSI variations (blue solid line).

Conclusions and discussion
 The TSI and North-South solar asymmetry affect variations of mean temperature over Northern and
Southern Hemisphere and Global PDSI Index in various narrow frequency bands, whose periods are
between 3 and 136 years.
 The solar signals are detectable in mean climatic data from zonal and regional parts of the Earth.
 The averaging of the time series over large areas destroy most of the natural cycles and anthropogenic
trends.
 Most of the current warming trends are visible since the 1970s. The warming trend values are not
uniformly distributed over Earth surface, and according the map of the National Oceanic and Atmospheric
Administration of USA, the temperature trends in 1900-2019 are maximal mainly over the Northern
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Hemisphere and land. The ocean surface is less affected by the temperature rise, especially over the
Southern Hemisphere, due to cooling and buffering effects of Antarctic ice sheets.
 The warming trends since the 1970 are +0.012 °C/yr for the temperature over ocean and Southern
Hemisphere; +0,018 °C/yr – over global surface; +0.026 °C/yr – over Northern Hemisphere; and
+0.027°C/yr – over land. The visible trend of PDSI variations after 1975 is –0.037 yr-1. Actually, the real
trends in climatic data after 1980 from a single meteorological station are significant larger than the trends
from average data and may reach more than +0.04 °C/yr.
 The influence of climate change on environment is adequate over local and regional areas with common
meteorological conditions, rather than over the global surface, where the process of measurement
averaging strongly suppress the observed cycles and trends. The trend evaluation should be preceded by
remove the oscillation of climatic Indices, excited by the solar activity.
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Carbon Dioxide Variations for the Last 800ka and its Connection with the Climate
and Mean Sea Level
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Abstract. The carbon dioxide (CO2) variations are strongly connected with the climate change. The increase of CO2
concentration in the atmosphere leads to global warming, because the CO2 is powerful greenhouse gas. On the other
hand, the rise of temperature leads to extract more CO2 from rocks and ocean and this is a process with significant
positive feedback. The common cycles of CO2 and climate variations are visible in paleo time series of Mean Sea Level
(MSL), temperature and CO2. Another important greenhouse gas is methane (CH4). The interconnection between the
variations of MSL, temperature and CO2 for the last 800ka is investigated by ice cores data from Antarctic station
Vostok and EPICA Dome C. The time series variations are separated into oscillations from narrow frequency bands by
means of Partial Fourier Approximation Method. The time delay between these oscillations is determined by comparison
of their individual phases.
Keywords: carbon dioxide, methane, mean sea level, global temperature, paleoclimate

Introduction
During the past 50 years, the mean surface temperature has increased faster than before with accelerating trend.
Since 2000, NASA find 16 hottest years in historical records. The Carbon dioxide (CO2) emissions are the primary
driver of global climate change. Global warming occurs when CO2 and other greenhouse gases collect in the
atmosphere and absorb the reflected sunlight and solar radiation from the earth’s surface. Normally, this radiation
would escape into space, but the greenhouse gases in the atmosphere trap the heat and cause the global warming of
our planet.
Gases that trap heat in the atmosphere are called greenhouse gases. The most important greenhouse gases are
carbon dioxide CO2, methane (CH4), nitrous oxide (N2O) and Fluorinated gases. The carbon dioxide enters the
atmosphere during the process of burning fossil fuels - coal, natural gas, and oil, solid waste, trees and other
materials. They are also product of certain chemical reactions (e.g., manufacture of cement). The CO2
concentration in the atmosphere decreases when it is absorbed by plants as part of the biological carbon cycle.
Methane is emitted during the production of coal, natural gas, and oil. Methane is emitted also from livestock and
other agricultural practices and by the decay of organic waste. Nitrous oxide is emitted from industry and
agricultural activities, combustion of fossil fuels, solid waste, and treatment of wastewater. Nitrous oxide is
released from bacteria in ground. A significant contributor to nitrous oxide emission is the modern agricultural
practices, such as tilling and soil cultivation, livestock waste management, and the use of nitrogen-rich fertilizers. A
single N2O molecule has warming potential 298 times greater than a carbon dioxide molecule. Hydrofluorocarbons,
perfluorocarbons, sulfur hexafluoride, and nitrogen trifluoride are powerful greenhouse gases that are emitted from
many industrial processes. The Hydrofluorocarbons has 1,430-14,800 times the global warming potential of CO2,
sulfur hexafluoride - 22,800 times the global warming potential of CO2. Each of these gases can remain in the
atmosphere for different amounts of time, from a few years to thousands of years. All of these gases remain in the
atmosphere long enough to become uniformly distributed in the atmosphere, regardless of the source of the
emissions (https://climatechange.lta.org/get-started/learn/CO2-methane-greenhouse-effect/).
The CO2 is emitted during the burn process of coal, oil, natural gas and other carbon-rich fossil fuels. The carbon
dioxide is the largest contributor to climate change, although it is not the most powerful greenhouse gas. The global
atmospheric carbon dioxide in 2019 was 409.8 ppm (parts per million), with a range of uncertainty  0.1 ppm.
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Carbon dioxide levels today are higher than the last 800ka. From 1850 to 2018, 440Pg carbon (1Pg = 10¹⁵g) were
emitted as CO₂ from fossil fuel burning (Friedlingstein et al. 2019). For 2018 alone, global fossil fuel emissions
reached 10 Pg/yr carbon for the first time in history (Friedlingstein et al. 2019). About half of the CO₂ emitted since
1850 remains in the atmosphere. The rest of it has partially dissolved in the world’s oceans. While the terrestrial
biosphere is currently also a sink for fossil fuel CO₂, the cumulative emissions of CO₂ from land use changes such
as deforestation cancel terrestrial uptake over the 1850–2018 period (Friedlingstein et al. 2019).
Methane (CH4) is a hydrocarbon that is a primary component of natural gas. Methane is a greenhouse gas, and its
presence in the atmosphere affects the earth’s temperature and climate system. Methane is emitted from a variety of
anthropogenic and natural sources. Anthropogenic sources include landfills, oil and natural gas systems,
agricultural activities, coal mining, stationary and mobile combustion, wastewater treatment, and certain industrial
processes. Methane is the second anthropogenic greenhouse gas after carbon dioxide, accounting for about 20
percent of global emissions. Methane has more than 25 times the global warming potential of CO2 by trapping heat
in the atmosphere. Over the last two centuries, methane concentrations in the atmosphere have doubled, mainly due
to human-related activities.
China, the United States, Russia, India, Brazil, Indonesia, Nigeria, and Mexico are responsible for nearly half of all
anthropogenic methane emissions. The major methane emission sources for these countries vary greatly. A key
source of methane emissions in China is coal production, whereas Russia emits most of its methane from natural
gas and oil systems. The largest sources of methane from human activities in the United States are oil and gas
systems, livestock enteric fermentation, and landfills (https://www.epa.gov/gmi/importance-methane).
During the last 3 million years, the Earth climate has experienced long ice ages regularly alternated by brief
interglacial warm periods. Atmospheric carbon dioxide closely matches glacial cycles, increasing by about 100
parts per million as Antarctic temperatures warm up to 10°C. Lorius et al. (1990) determine a strong correlation
between the variations of Antarctic temperature, methane and carbon dioxide during the last glacial period. These
results state as a base of debate about the reasons of global warming – what is the primary rise – those of carbon
dioxide or temperature. So, the main question during last decades was: does the CO2 rise causes global warming,
or it is vice versa? In actuality, both cases are correct because the CO2 rise has strong positive feedback,
nevertheless the current climate change started with anthropogenic growth of greenhouse gases. Another important
problem is about the prediction of future scenario of climate change and global warming. Many authors suppose
that it is possible to stop the global warming and to fix the mean temperature rise to zero level by the total
restriction of anthropogenic CO2 production in the next decades. The analyze of CO2 and CH4 variations for the
last 800ka and its connection with the climate and mean sea level may help to solve the above problem.

Data
The used data consist of time series of surface temperature, MSL, CH4 and CO2 variations for the last 800ka
(Fig.1). The ice sheets growing during the Pliocene in North America and Europe led to the last glacial period in
the Pleistocene. The glaciation produced significant variations of the mean surface temperature. These variations
have been reconstructed for the last 3 Ma by Bintanja et al. (2011). The temperature reconstruction was based on
stack of 57 globally distributed benthic 18O records for the last 5.3 Ma (Lisiecki and Raymo, 2005). The time
series of 18O and temperature consist of 40 ka and 100 ka glacial cycles and nonlinear trend.
The CO2 and CH4 data are created by Bazin et al. (2013) on the base of results in Cailon et all., 2003; Delmotte et
al., 2004; Lüthi et al., 2008; Petit et al., 1999; Veres et al., 2013)
The MSL data consist of the sea level decline, relative to the present sea level, so the values below the present sea
level are expressed by positive numbers.
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Figure 1. Time series of MSL decline, relative to the present sea level, CO2, CH4 and surface temperature for the last
800ka.

Methods
The time series spectra are determined by the well-known Fast Fourier Transform (FFT). The periodical variations
are derived from the data by means of partial Fourier approximation based on the Least-Squares estimation of
Fourier coefficients. The Partial Fourier approximation F(t) of time series is given by
n

F (t ) = f 0 + f 1 t  t 0  +  ak sin k
k=1

2π
t  t0  + bk cos k 2π t  t0 ,
P0
P0

(1)

where P0 is the period of the first harmonic, t0 - the mean epoch of observations, f0, f1, ak and bk are unknown
coefficients and n is the number of harmonics of the partial sum, which covers all oscillations with periods between
P0/n and P0. The application of the LS estimation of Fourier coefficients needs at least 2n+2 observations, so the
number of harmonics n is chosen significantly smaller than the number N of sampled data fi. The small number of
harmonics n yields to LS estimation of the coefficient errors. This estimation is the first essential difference with
the classical Fourier approximation. The second difference is the arbitrary choice of the period of first harmonic P0,
instead of the observational time span, so the estimated frequencies may cover the desired set of real oscillations.
This method allows a flexible and easy separation of harmonic oscillations into different frequency bands by the
formula
m2

B (t ) =

a
k=m1

where the desired frequencies

k

k

sin k

2π
t  t0  + bk cos k 2π t  t0 ,
P0
P0

(2)

are limited by the bandwidth

2πm1
2πm2
 k 
,
P0
P0

(3)

This method provides Least Squares estimate of 150 harmonically coefficients with average accuracy of about
0.5ppb for CH4; 0.1ppm for CO2; 0.01C for temperature and 1cm MSL.

Results
The interconnection between the MSL, CO2, CH4 and surface temperature variations is determined by pair
comparison of time series and detection of time delay cases between the glacial signals. The significant spectral
peaks are determined by FFT spectra. Frequency dependent phase differences and time delay are determined for the
oscillations, corresponding to the Earth orbital periods and their harmonics.
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Time series spectra
The time series spectra (Fig.2), are determined by means of Fast Fourier Transform (FFT). The significant spectral
peaks correspond to the periods of orbital parameters of the Earth and their harmonics: 23ka, 28ka, 40ka, 50ka,
70ka, 100ka. Part of these peaks corresponds to the periods of elements of Earth orbit around the Sun and their
harmonics.
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Figure 2. FFT spectra of MSL, CO2, CH4 and surface temperature for the last 800ka.

MSL and temperature comparison
The time series of MSL and surface temperature are highly correlated (Fig.3) with visible shifts between the curves
during all descending stages in the process of glaciation. These shifts are marked by black arrows at their starting
points. During the ascending part of ice melting, The MSL follows the temperature rise with less than 1ka delay,
while during the glaciation the MSL decrease is delayed by 5-10ka.

Figure 3. MSL (dashed line) and surface temperature (solid line) comparison for the last 800ka. The arrows match the
cases of significant time delay of temperature from MSL variations.
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CO2 and temperature comparison
The time series of CO2 and surface temperature have almost identical long-term cycles with some visible shifts,
where the CO2 variations are delayed (Fig.4). The parts with CO2 delay are marked by black arrows. At least in one
case the CO2 variations precede the temperature in 440-420ka BP (Before Present), marked with a red arrow.

Figure 4. CO2 (dashed line) and surface temperature (solid line) comparison for the last 800ka. The black arrows match
the cases of significant time delay of CO2 from temperature variations, the red arrow – vice versa.

CH4 and temperature comparison
The time series of CH4 and temperature have almost identical long-term cycles (Fig.5). The delayed variations of
CH4 are marked with black arrows, and the delayed variations of temperature – with red arrows.

Figure 5. CH4 (dashed line) and surface temperature (solid line) comparison for the last 800ka. The black arrows match
the cases of significant time delay of CH4 from temperature variations, the red arrows – vice versa.

CO2 and CH4 comparison
The time series of CO2 and CH4 also have almost identical long-term cycles (Fig.6), where the most CO2 delays
occur during the decreasing stage of new glacial period.

Figure 6. CO2 (dashed line) and CH4 (solid line) comparison for the last 800ka. The black arrows match the cases of
significant time delay of CO2 from CH4 variations, the red arrow – vice versa.

Phase differences and time delay
Croll (1864) and Milankovich (1920) suggested that the ice ages have astronomical reasons. Nowadays, the science
community accepts that the fundamental sources of ice ages are the long term variations of the Earth’s orbit
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according to Milankovich theory (Milankovich, 1998). Significant oscillations in total and local Earth’s insolation
are caused by the variations of the following orbital elements: the eccentricity with several periods around 100 ka;
the obliquity of the Earth's axis, that is the tilt with respect to the normal to the ecliptic plane, oscillates with a
period of about 41 ka; the precession of the equinoxes with period of 25.8 ka; the 'climatic' precession (Loutre,
2009), defined by formula e sin (w), where e means eccentricity and w the longitude of perihelion from the moving
equinox, presenting two main modes at 23 ka and 19 ka. The variations of eccentricity cycles are modulated by the
oscillation with 400-year period.
Table 1. Consequence of temperature, MSL, CO2 and CH4 variations, phase differences  and time delay, connected
with the cycles of orbital forcing of the climate during the last 800ka.
Number

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Period,
ka
798.4
399.2
266.1
199.1
99.8
72.6
39.9
28.5
23.5
19.0

1
Factor

CH4
CO2
T
CO2
T
T
T
CH4
CH4
CH4

Phase
[deg]
87.0
-75.0
110.2
-68.5
16.2
67.6
106.8
209.4
141.6
-162.1

Factor
T
CH4
MSL
CH4
CO2
CH4
CH4
CO2
T
T

2

2.0
4.1
7.2
6.6
0.8
2.0
2.1
15.5
40.6
28.7

Delay

Factor

4.4ka
4.5ka
5.3ka
3.3ka
0.2ka
0.4ka
0.2ka
1.2ka
2.7ka
1.5ka

MSL
T
CH4
T
CH4
CO2
CO2
T
CO2
CO2

3

4.0
8.1
13.4
12.4
14.8
10.5
46.0
19.7
55.7
79.3

Delay

Factor

8.9ka
9.0ka
9.8ka
6.9ka
4.1ka
2.1ka
5.1ka
1.6ka
3.6ka
4.2ka

CO2
MSL
CO2
MSL
MSL
MSL
MSL
MSL
MSL
MSL

4


Delay

14.9
12.0
26.1
23.5
24.6
23.2
39.8
81.3
58.0
104.5

33.1ka
13.2ka
19.3ka
13.0ka
6.8ka
4.7ka
4.4ka
6.4ka
3.8ka
5.5ka

Conclusions and discussion
The analyze of MSL, CO2, CH4 and surface temperature variations for the last 800ka discovers their mutual
interconnection and highly correlated time series with some specific shifts due to the delayed reactions. During the
ascending part of ice melting, the MSL follows the temperature rise with delay of about 1ka, while during the
glaciation the MSL decrease is delayed by 5-10ka. The CO2 usually follow temperature variations with 2-20ka delay
and some exceptions, like in 440ka BP. The interconnection between CH4 and surface temperature are more complex. It
is possible to determine 4 events of CH4 delay and 7 events of T delays from time series shifts in Fig.5. The CH4
variations have significant delays after CO2 variations in decreasing stage of glaciation, and precede them in 440ka
BP. The visual detections of time series shifts and delays are not precise. More accurate determination of delayed signals
is by comparison of phases of harmonics from PFA and to determine the consequence of Indices at a given frequency.
(Table 1). The latitudinal insolation is a function of orbital elements and its oscillations correspond to the orbital periods.
The methane variations are initial for oscillations with periods 19ka, 23.5ka, 28,5ka and 800ka. This result means that
the climatic precession and equinox produce thermal heating over Northern Hemisphere and Siberian tundra, followed
by permafrost melting and intensive methane emission. The temperature rise is 1.5ka-2.7ka after that emission. Almost
all ice melting during interglacial jumps occur after strong emission of methane. The ice melting in 440ka BP are
connected with carbon dioxide increase, probably due to paleovolcanic activity. The variations of CO2 during the last
800ka follow the temperature and methane cycles in most cases with exception of 400ka and 200ka cycles.
Nowadays, the carbon dioxide emissions are the primary driver of global climate change. It’s widely believe that to
avoid the worst impacts of climate change, the world needs to urgently reduce emissions. Two important questions
stay without answers: (i) What level of emission reduction we need in order to stop the global warming? and (ii)
When the point of no return will be passed? According the results about the role of methane in ice melting during
the last 800ka, the modern CH4 level, methane dissociation from ocean (Ketzer, et al. 2020), and information about
permafrost melting and explosive emissions of methane from tundra regions (so called Yamal holes), we may
expect that the global warming will be prolong with or without any anthropogenic activity.
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Abstract. Climate change (recently commonly referred to global or anthropogenic warming), changes in Mean Sea
Level (MSL) and ice melt have been extremely important areas of research in recent years. Measurements show that the
Earth's mean temperature and MSL are rising, mainly due to increasing anthropogenic greenhouse gas emissions. Rising
ocean heat content and corresponding ocean thermal expansion is an important element of climate change and sea-level
rise. The significant contributions to sea-level rise come from the melting of land ice from glaciers and ice caps Another
type of MSL variations are pseudo-periodic oscillations due to solar activity and other natural sources. The
anthropogenic and natural effects of MSL variations are separated and studied by means of long time series for the
period 1880-2014. Time series of monthly MSL variations have been determined recently by estimates of the rise in
global average sea level from satellite altimeter data since 1993 and from coastal and island sea-level measurements
since 1880. The periods of MSL oscillations are determined by spectra from Fast Fourier Transform (FFT), Partial
Fourier Approximation (PFA) and ARIST Methods. Abrupt change of MSL and piece-wise linear trends are determined
by a high-sensitive method of jumps detection. The possible use of detected cycles, jumps and linear trends in climate
change analysis and prediction is discussed.
Keywords: MSL, global variations, climate change

Introduction
The Earth's mean temperature rises during the last century and much more during the last decades. This rising is
mainly due to increasing anthropogenic greenhouse gas emissions. The consequence of temperature rise is MSL
rising together with ocean heat content and corresponding ocean thermal expansion, which is an important element
of climate change. The significant contributions to sea-level rise come from the melting of land ice from glaciers
and ice caps. Recently a centennial long time series of monthly MSL variations have been determined by estimates
of the rise in global average sea level from satellite altimeter data since 1993, with accuracy of MSL estimation
between 0.8 and 3.2 mm (Scharffenberg et al., 2019); and from coastal and island sea-level measurements since
1880 (Church et al., 2004, 2006, 2011; Domingues et al., 2008). These data cover time interval 1880-2014 and the
time series are suitable to study recent climate change and anthropogenic trends in last decades.

Data
The time series of global MSL variations for the period 1880-2014, according Church et al. (2004, 2006, 2011) are
shown in Fig.1. During the 20th century and the last 2 decades, the globally and regionally sea level rise by rates of
1.7 mm/yr and 3.2 mm/yr respectively, as a result of both increase of ocean thermal expansion and land ice loss.
(Meyssignac et al., 2012).

Figure 1. Time series of global MSL since 1880.
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These time series represent mainly the rise due to the global warming and much less the periodic oscillations. In
order to determine periodic oscillations and jumps in the time series of global MSL, the linear trend is excluded
from the original data. The detrended MSL time series is shown in Fig.2. The average sea level varies between 20mm and +40mm from its mean value. The best fit to the detrended time series is polynomial of 2nd degree, or
parabola. The residual MSL variations outside this parabola have several cycles, whose magnitude is 20mm
approximately. Thus, the amplitudes of harmonic oscillations are significantly smoothed by the averaging process.

Figure 2. Detrended time series of global MSL and its parabolic behavior since 1880.

Methods
Partial Fourier Approximation

The time series spectra are determined by the well-known Fast Fourier Transform (FFT). The periodical variations
are derived from the data by means of partial Fourier approximation based on the Least-Squares estimation of
Fourier coefficients. The Partial Fourier approximation F  t  of time series is given by
n

F (t ) = f 0 + f 1 t  t 0  +  ak sin k
k=1

2π
t  t0  + bk cos k 2π t  t0 ,
P0
P0

(1)

where P0 is the period of the first harmonic, t0 - the mean epoch of observations, f0, f1, ak and bk are unknown
coefficients and n is the number of harmonics of the partial sum, which covers all oscillations with periods between
P0/n and P0. The application of the LS estimation of Fourier coefficients needs at least 2n+2 observations, so the
number of harmonics n is chosen significantly smaller than the number N of sampled data fi. The small number of
harmonics n yields to LS estimation of the coefficient errors. This estimation is the first essential difference with
the classical Fourier approximation. The second difference is the arbitrary choice of the period of first harmonic P0,
instead of the observational time span, so the estimated frequencies may cover the desired set of real oscillations.
This method allows a flexible and easy separation of harmonic oscillations into different frequency bands by the
formula
m2

B (t ) =

a
k=m1

where the desired frequencies

k

k

sin k

2π
t  t0  + bk cos k 2π t  t0 ,
P0
P0

(2)

are limited by the bandwidth

2πm1
2πm2
 k 
,
P0
P0

(3)

After estimating the Fourier coefficients, it is possible to identify a narrow frequency zone presenting significant
amplitude, and defining a given cycle. Then this cycle can be reconstructed in time domain as the partial sum
limited to the corresponding frequency bandwidth. Doing this for terrestrial and solar time series, we shall identify
their respective cycles, isolate and compare the common ones.
This method provides Least Squares estimate of 150 harmonically coefficients of MSL variations with average
accuracy of about 2mm.
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Method ARIST

The iterative regression method (ARIST) is used to determine amplitudes, phases and periods of unknown
oscillations in the time series connected with some problems of astrometry, Earth rotation and geodynamics. The
properties of the method are investigated by means of simulated time series and real data.
The iterative regression method ARIST (Wolberg, 1967; Rigozo and Nordemann 1998; Rigozo et al., 2005) is an
iterative least square method for determination the amplitudes, phases and periods of unknown oscillations in the
observational and time series.
Let the observations in n epochs ti are Yi(0) and the unknown parameters of k-th oscillations are the amplitude A(k),
frequency (k) and phase (k). The so-called conditional function Fi(k) is

Fi ( k )  Yi ( k )  A( k ) sin  ( k )ti   ( k )  , i=1,…,n, k=1,…,m,

(4)

where Yi(k) is the conditional function for the k1-th oscillation

Yi ( k )  Fi ( k 1) .

(5)

The corrective terms X1(k), X2(k), X3(k) are calculated for every iteration by means of the Least Squares Method.

X  N 1W ,

(6)

where
X = (X1(k), X2(k), X3(k))T,

n

N pq  

Fi ( k ) Fi ( k )
X p( k ) X q( k )

n

Wp  

, p=1,…,3, q=1,…,3,

Pi ( k )

i 1

Fi ( k ) ( k )
Fi
X p( k )

i 1

Pi ( k )

(7)

, p=1,…,3.

The weighing coefficients Pi(k) are
2

Pi

(k )

D

(k )
Y

 Fi ( k )  ( k )

 Dt ,
 t 

(8)

where DY(k) and Dt(k) are dispersions associated to Y(k) and t, respectively. The corrective terms are applied to the
unknown parameters as follows:
A(k) = A0(k)  X1(k),
 (k) = 0(k)  X2(k),
 (k) = 0(k)  X3(k),
where A0(k), 0(k), 0(k) denote values from the previous iteration.
Method of jump detection

The method of data jumps determination consists of five steps as follows (Chapanov et al., 2017);
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1. Removal of global linear trend. Usually, time series contain a small or large linear trend. Its level depends on
linear velocity of the measured object, or some fictive residuals of preprocessed data. This first step is necessary to
obtain restricted variation of integrated data in the second step.
2. Time series integration. The time series are integrated numerically by the well-known trapezoidal rule. Let us
consider a function f of the argument x, discretized into N+1 equidistant points f(xi), i=1, 2, ..., N+1. Let the first
argument x1=a, and last argument xN+1=b. Then the grid spacing is h=(b-a)/N and the trapezoidal approximation to
the integral is

(10)
When the grid spacing is non-uniform, we can use the formula
(11)

To obtain an integral of a given time series f(ti), i=1, 2, ..., N+1 it is necessary to integrate N times the function f
with boundaries a=t1 and b = ti, i=2, ..., N+1. The amplitudes of integrated periodic components are reciprocal to
their frequencies, so the high-frequency noise results in amplitudes significantly smaller than the original data,
while the low-frequency signals increase their amplitudes in integrated time series. These properties of time series
integration of selective reduction/amplification of noise/signal amplitudes make the described method extremely
sensitive to very small changes of observed data.
3. Separation of data parts with piecewise linear or parabolic trends. Any small jump of the original data is
expressed by breaking lines in the integrated time series. The parts with linear trends of integrated data correspond
to the constant mean behavior of the original data, while the parabolic trends express certain linear velocity of the
original data.
4. Epochs of data jumps determination. The epochs of the ends of piecewise linear or parabolic trends in integrated
time series correspond to the epochs of data jumps and trend changes in the original time series.
5. Data jump and trend change calculation. Let us consider two neighboring data parts Ik and Ik+1 from the
integrated time series, each one containing data with different piecewise linear or parabolic trends. The
corresponding data from the original time series are denoted by Ok and Ok+1, with mean values Mk and Mk+1 and
values Lk=lk+vkt, where t is the time, vk is a trend and Lk+1=lk+1+vk+1t. Let us denote the epochs of the ends of Ok by
Tk-1 and Tk and the ends of Ok+1 - by Tk and Tk+1. Then the data jump in the moment Tk is J(Tk)=Jk= Mk+1 - Mk and
the trend change is V(Tk)=Vk= vk+1 - vk. Note that the linear trend in integrated time series corresponds to zero linear
trend in the original data.

Results
MSL spectrum
The spectrum of global MSL variations is determined by the Fast Fourier Transform (Fig.2). The most of
significant oscillations are with periods 1-10 years and amplitude about 1mm. The decadal oscillations are
presented by the frequencies around the 11- and 22-year solar cycles and 25- and 30-year solar harmonics. The
long-term variations are presented by oscillations with amplitudes up to 10mm.
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Figure 3. FFT spectrum of global MSL variations.

Data and velocity jumps
The data and velocity jumps are determined by the method, described above. The Fig.4 demonstrates the integrated
time series of global MSL variations; Fig.5 – the detected jumps in detrended data, corresponding to the linear and
parabolic piece-wise trends in integrated time series from Fig.4. and Fig.6 – the corresponding data and velocity jumps in
original time series of global MSL variations.
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Fig. 4. Integrated time series of global MSL variations.
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Fig. 5. Detected jumps in detrended time series.
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Figure 6. Data and velocity jumps of global MSL variations.

The data and velocity jumps of global MSL variations are shown in Table 1. The data jumps are in 10 cases with
absolute values up to 42.2mm. The anthropogenic rise of the global MSL reaches 4.1mm/year during the last two
decades. The anthropogenic trend since 1970 is parabolic and it is divided into 3 parts: 1970-1985 with annual rate
2.4mm/yr; 1985-1998 with rate 2.5mm/yr; and 4.1mm/yr after 1998.
Table 1 Data and velocity jumps of global MSL variations.
Number
1
2

Time interval
1880  1898
1898  1905

Mean value; jump, mm
-150.0; +0.0
-127.1; +22.9
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Trend, mm/yr
+1.0
+1.1
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1905  1915
1915  1924
1924  1940
1940  1960
1960  1970
1970  1985
1985  1998
1998  2014

3
4
5
6
7
8
9
10

-124.4;
-109.4;
103.0;
67.8;
44.0;
19.6;
+0.9;
+43.1;

+2.7
+13.0
+6.4
+35.2
+23.8
+24.4
18.7
+42.2

+1.9
0.0
+1.6
+2.1
0.0
+2.4
+2.5
+4.1

Intrinsic oscillations
The period and amplitude of intrinsic oscillations of global MSL variations, determined by the ARIST Method are
shown in Table 2. The strongest oscillations are with periods 66.9yr and amplitude 3.1mm; 7.5yr and amplitude
1.8mm; and 22-year solar signals (periods 21.8 and 22.2yr). The detected periods of intrinsic oscillations of global
MSL variations are similar to the periods of natural sources of excitation – solar activity and tides, but with
strongly suppressed amplitudes.
Table 2 Intrinsic oscillations of global MSL variations, determined by the ARIST Method.
Number
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9
10
11
12

Period, years
82.9
66.9
36.8
22.2
21.8
18.1
12.0
10.6
9.5
7.5
7.3
4.9
3.9

Amplitude, mm
0.3
3.1
1.0
1.7
1.6
0.5
2.0
1.0
1.3
1.8
1.0
0.8
0.7

Harmonic oscillations and solar signals
The solar signals in global MSL variations are determined by PFA Method where the period of the first harmonic is
chosen to be equal to 86.66yr. This value covers 8 cycles with periods 10.83yr, which is the mean duration of 11year solar cycles in 1880-2010. A part of significant harmonics of the solar model is presented in Table 3. The
MSL response to the solar signals is compiled by two sets of harmonics from Table 3: a) – harmonics 1-10 with
periodicity 8.7-86.7yr and b) – harmonics 2-8 with periodicity 10.8-43.3yr. These two Models of solar signals in
detrended MSL variations are shown in Fig.7, where they cover most of significant decadal and interannual cycles.
So, the precise estimation of anthropogenic trends in MSL variations needs taking into account and exclude the
solar influence on MSL data.
Table 3 Significant harmonics of the solar model of global MSL variations, determined by the PFA Method.
Harmonic number
1
2
3
4
5
7

Period, years
86.66
43.33
28.88
21.66
17.33
12.38
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Amplitude, cm
6.66
3.96
4.42
1.69
2.40
2.08
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Figure 7. Model of solar signals in detrended MSL variations with periods 8.7-86.7yr (red solid line) and 10.8-43.3yr
(pink dashed line).

Conclusions
The time series of monthly MSL variations since 1880, determined by tide gouge and satellite altimeter data, give good
opportunity to study global MSL rise due to anthropogenic factors. The harmonically oscillations are strongly suppressed
by the averaging method, so the study on natural excitation of MSL cycles is possible over local or regional parts of the
sea. Nevertheless, the global MSL time series contain some interannual and decadal cycles, probably due to solar activity
influence, and these cycles should be removed in order to precise determination of anthropogenic trends in MSL
variations. The MSL data since 1880 has linear trends with positive rate up to 2.1 mm/yr for the period 1880-1970.
The anthropogenic effect on MSL rise since 1970 is parabolic, and it is divided into 3 linear parts: 1970-1985 with
annual rate 2.4 mm/yr; 1985-1998 with rate 2.5 mm/yr; and 4.1 mm/yr after 1998. The Fig.8 demonstrates the
parabolic trend of global MSL variations, based on 1985-2014 data and expand to 2100, when the expected MSL rise is
90 cm.

Figure 8. Parabolic trend of global MSL variations, based on 1985-2014 data and expand to 2100.
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Simulation of maize development and yields in Plovdiv region using crop model
(WOFOST)
Nadezhda Shopova
Climate, Atmosphere and Water Research Institute at Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria
E-mail: nadashopova@gmail.com
Abstract. Agricultural crop monitoring and forecast of yields is vital for the sustainable development of agriculture and
food security. This study aimed to evaluate the performance of the World Food Studies crop model (WOFOST) to
simulate maize development and growth under Plovdiv region conditions and to explore maize potential yield, waterlimited yield. To apply the WOFOST model for a specific crop species and for specific conditions with respect to
climate and soil conditions, a model calibration is required. In order to calibrate the model, an experiment was conducted
on the experimental field of the Agricultural University of Plovdiv with maize cultivated on Fluvisols (alluvial meadow
soils). LAI (leaf area index) was measured by remote sensing with the multispectral sensors on board Sentinel-2
satellites (Earth observation mission, EC Copernicus Program).
Keywords: maize, crop model, yield, Plovdiv area

Introduction
WOFOST is a simulation method for quantitative analysis of growth and production of yearly field crops.
Simulation of crop growth is based on eco-physiological processes, the main of which are: phenological
development, CO2 assimilation, transpiration, respiration, partitioning of assimilates to different organs and dry
matter formation. By means of WOFOST it is possible to estimate the yield, biomass, water consumption etc. for a
particular place, provided that information about the soil type, crop type, meteorological conditions, and agrotechnical activities (date of sowing, fertilizing etc.) is available. This model was developed by the DLO-Winand
Staring Centre and Research Institute for Agrobiology and Soil Fertility in Wageningen (Boogaard et al. 1998; de
Wit). WOFOST is widely used by many researchers in the world and applied for a wide range of climatic
conditions (Alexandrov et al., 2011; Kazandjiev et al., 2005; 2006). This model was used to investigate the crop
response to the atmospheric conditions with meteorological input only (Chervenkov et al., 2017). The model
calculates the momentary photosynthesis at three different depths in the sowing for three moments per day. These
instantaneous values are integrated into the sowing depth for the daylight hours as well, in order to obtain the total
daily photosynthesis. After removing the support respiration, the assimilates are partitioned to the plant organs:
roots, stems, leaves and grains, depending on the development stage of the crop. The development stage is
calculated by integrating the daily rate of development, described as a function of the temperature. The assimilates
are then transformed into a structural plant material, taking into account the respiration of growth. The
accumulation of dry matter and its partitioning to the roots, stems, leaves and grains are simulated from sowing to
maturity per hectare. The model allows determining both the potential yield at optimal conditions and the yield at
limitations, related to moisture supply and fertilization. Factors, reducing productivity such as weeds and pests are
not taken into account. LAI (leaf area index) was measured by remote sensing with the multispectral sensors on
board Sentinel-2 satellites (Earth observation mission, EC Copernicus Program). In some new papers data has been
used from satellite system “Sentinel”, which provides images with maximal resolution for a few years period

(Belev, et al., 2019).
Sowing
Observations on maize in Plovdiv region for 2016, 2017, and 2018 were used to calibrate the model. The phenophases of the sowings were defined. The main part of those, used in the WOFOST model, are presented in Table 1.
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Table 1. Main pheno-phases and yield for maize sowing (Zea mays) variety 480 FAO, Plovdiv region. The last row gives the
averages for the period 2016-2018.
sowing

DOY

emergence

DOY

flowering

DOY

mature

DOY

19.4.2016

109

8.5.2016

128

5.7.2016

186

18.9.2016

231

7.4.2017

96

28.4.2017

117

8.7.2017

188

22.8.2017

16.4.2018

105

6.5.2018

125

20.6.2018

170

12 April

103

2 May

123

29 June

181

harvest

DOY

yeld,
kg/dka

22.9.2016

265

1040

235

23.9.2017

265

1155

8.8.2018

221

26.9.2018

268

1070

14 August

229

22 Sept.

265

1105

The leaf area index (LAI, m2m2) was determined on the basis of satellite observations within the Sentinel-2 Earth
observation mission of the EC Copernicus Program. The average value of LAI for the sowing and images with 30
m resolution were used. Copernicus is the most ambitious Earth observation programme to date. It will provide
accurate, timely and easily accessible information to improve the management of the environment, understand and
mitigate the effects of climate change and ensure civil security. Copernicus is the new name for the Global
Monitoring for Environment and Security programme, previously known as GMES. ESA is exploiting its 30 years
of expertise in space programme development and management to contribute to the success of Copernicus.
Sentinel-2A, launched on 23 June 2015, is designed to deliver high-resolution optical images for land services. The
second satellite, Sentinel-2B, joined its twin in orbit on 7 March 2017(https://www.esa.int).

Figure 1. Leaf area index change during maize sowing vegetation, 2018
(Sentinel-2, ESA)

Meteorological data
The parameters of the meteorological conditions, used in WOFOST are: solar radiation (KJ/m2), minimum and
maximum temperature (⁰C), water vapor pressure (kPa), average wind speed (m/s) and precipitation (mm). For
estimation of the potential yields however, the model uses only the solar radiation and the temperature. The
measurements, presented in Fig. 2, were made in the meteorological station NIHM, situated in the experimental
field of the Agricultural University in Plovdiv, Longitude: 24 74 E, Latitude: 42 13 N, Elevation: H 164 m.

Figure 2. Basic climatic data (precipitationsPPs and temperature-avrgT) during maize
growth periods in 2016

Figure 3. Basic climatic data (precipitationsPPs and temperature-avrgT) during maize
growth periods in 2017
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Figure 4. Basic climatic data (precipitationsPPs and temperature-avrgT) during maize
growth periods in 2018
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Soil
The soils on which the crops were cultivated, are alluvial-meadow ones, with EC1-coarse class texture according to
the EC soil map, LUCAS 2009 TOPSOIL data (Orgiazzi et al., 2018, Panagos et al. 2012, Tóth et al., 2013,
European soil Data Centre) with the following main properties: PSD (texture): clay 3%, silt 18%, sand 79%;
pHinH2O = 7.82, pHinCaCl2 =7.3, OC (organic carbon) = 9.9 g.kg-1, CaCO3 = 11 g.kg-1; N = 99 g.kg-1, P =67
mg.kg-1, K = 196 mg.kg-1.
The types of soils included in the WOFOST model belong to two groups:
EC (European Community)/SR ("Staringreeks") group;
Texture/AWC (available water capacity at 1m soil depth) group.
In our simulations we used the AWC soil classification. It is appropriate for free drainage simulation since the
information about the hydraulic conductivity is not available. When the potential growth of the crops is simulated,
the soil type is also pointed at, as it can be used for determining the optimal date of sowing.

Results
The calibration of the model was done first for potential yield simulation. The process requires information from
experiments with the crops at potential production conditions. This means that the crop growth is not limited by
either excess or lack of water, and lack of nutrients; the loss of yield due to weeds, pest infestations and diseases is
practically nil, and the decline in growth due to other factors (poor soil structure, salinity or acidity) is also
prevented. This requires optimal crop monitoring and provision of nutrients, irrigation and drainage, crop
protection etc. - requirements, which are met, as a whole, only in well-maintained experiments.
The calibration was done first for potential yield simulation and then for simulating a yield under limited water
mode conditions in the following order: 1. Growth period duration and phenology; 2. Light penetration in crops and
potential biomass production; 3. Partitioning of assimilates between the organs of the plants; 4. Availability of
water; 5. Evapotranspiration; 6. Limited water supply. Based on the measurements made in the NIHM
meteorological station, situated in the experimental field of the Agricultural University, Plovdiv, files, containing
meteorological data in CABO format (http://edepot.wur.nl/43010) for the period 2016-2018: BG1.016 , BG1.17,
BG1.018, were created. The M01.AWC file, requiring a minimum of soil physics data, was used as a base for
WOFOST simulations.
Table 2. Average dates of major pheno-phases occurrence, and sums of temperature (accGDD) and precipitations
(accPP) for the period 2016-2018.
Pheno-phase

Date

DOY

accGDD

accPP, mm

Sowing

12 April

103

104

176

Emergence

2 May

123

232

197

Anthesis

29 June

181

880

343

Maturity

14 August

229

1637

450

22 September

265

2137

478

Harvesting

Duration of the period of vegetation and phenology
WOFOST divides the maize sowing growth into three stages, with respect to the specific pheno-phases: 1. Sowing
- emergence; 2. Emergence – Flowering (Anthesis); 3. Anthesis – physiological maturity. To denominate these
stages of sowing development, the parameter DVS is used, which changes in the following way: DVS=0
emergence; DVS = 1 flowering (anthesis); DVS=2 maturity.
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Both the total duration of the crops growth period and the stages of their phenological development were calibrated
by changing the temperature sums at these development stages. The basic temperature taken to determine the
temperature sums for calibration of the growth period was 10°C, since it is assumed that maize growth at
temperatures below that is not possible. The model parameters used for calibration of the phenological
development stages, are presented in Table 3.
Table 3. Parameters, used for the WOFOST model calibration.
Parameter

Description

TBASEM

lower threshold temp. for emergence [cel]

TEFFMX

max. eff. temp. for emergence [cel]

TSUMEM

temperature sum from sowing to emergence [cel d]

TSUM1

temperature sum from emergence to anthesis [cel d]

TSUM2

temperature sum from anthesis to maturity [cel d]

RGRLAI

maximum relative increase in LAI [ha ha-1 d-1]

LAIEM

leaf area index at emergence [ha ha-1]

DTSMTB

Daily increase in thermal time as function of average temperature (ºCd-1)

SLATB

Specific leaf area as a function of development stage (ha•kg-1;-).

FLTB

Fraction of above ground dry matter increase partitioned to leaves as a function
of development stage (kg•kg-1;-)

FSTB

Fraction of above ground dry matter increase partitioned to stems as a function
of development stage (kg•kg-1;-).

FOTB

Fraction of above ground dry matter increase partitioned to storage organs as a
function of development stage (kg•kg-1;-).

If the date of sowing is not introduced as input information, then the date of emergence is calculated based on the
temperature sum related to the period from sowing to emergence (TSUMEM) in the data file describing the sowing
(Boogaard et al., 1998). In this case TSUMEM should be calibrated based on the observed dates of sowing and
emergence from the field experiments.
The experimental data show that the maize crops reach their phases of flowering (anthesis) and maturity on the 30th
June and 17th August in the studied period. In order to simulate the observed dates of anthesis and maturity
occurrence, the optimal parameters of TSUM1 = 1016 and TSUM2 = 650 have been defined.
Light mode and potential biomass production
The penetration of solar radiation in crops decreases rapidly with the increase in LAI. At optical depth LAI = 0.49
m2/m2 solar radiation intensity decreases by 25%, at LAI = 1.14 m2/m2 - by 50%, and by 85% at LAI =
3.17m2/m2. This explains the rapid saturation of the reflected signal in satellite observations, with the maximum
LAI value being about 3.5m2/m2 and the intensity of the penetrated solar radiation decreased by 90%.
The above analysis shows that light trapping is rapidly saturated at LAI > 3. Consequently, one of the ways to
estimate the linear growth period is by counting the number of days, in which LAI > 3. The leaf biomass linear
growth starts after the 153rd day and continues for about 60 days. This period also coincides with the linear growth
of the total above-ground biomass production TAGP (Total AboveGround Production).
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Figure 6. Potential above-ground biomass production of the
sowing TAGP (Total AboveGround Production), kg/ha.

Figure 5. Potential productivity of green leaf biomass LV,
kg/ha.

Leaf area index (LAI)
The measurements of the maximum LAI by means of distant observations show that the maximum reached LAI
value is about 3.5 - 4.0 m2/m2. The field measurements show that the LAI of the modern hybrid varieties Pioneer is
considerably higher. The WOFOST model gives realistic values of LAI within 4 to 5 m2/m2. These values are
reached taking into account the data from the measurements, realized by SLA (SLATB) (Danalatos et al., 1994,
Lindquist and Mortensen, 1999):
SLATB =

0.00, 0.0025, ! specific leaf area
0.78, 0.0018, ! as a function of DVS [ha kg-1]
2.00, 0.0015

The total above-ground biomass production TAGP at the moment of harvesting is about 17655 kg/ha.
Partitioning of assimilates during growth
We have so far calibrated the model to reproduce the observed dates of occurrence of the phenological phases of
flowering (anthesis) and maturity, the maximum LAI and the total above-ground biomass. However, the plants not
only produce biomass but also go through a number of phenological stages. Wheat, for example, has periods of
stabilization and initial growth, vegetation, flowering (anthesis) and a period of grain filling and ripening. The
duration of these periods can be calculated based on the temperature sums. WOFOST does not actually describe the
formation of the organs of a plant but partitions the produced assimilates to the different organs depending on the
phenological development stage of the plant. To do this, WOFOST uses coefficients of partitioning depending on
DVS (in a data file describing the cultures). For wheat again as an example, when DVS <0, 3, the main part of the
assimilates is directed toward the roots and leaves, while when DVS> 1, all assimilates go to the grains. Thus by
means of WOFOST the growth and yield of various types and varieties of cultures can be simulated. For example,
a wheat variety with a relatively long flowering period (high TSUM1) and a relatively short maturity period (low
TSUM2) leads to production of large amounts of green biomass, low grain yield and thence a relatively low HI
index. For greater production of grain from wheat, the variety must have less green biomass and produce and fill
grains over a longer period, which would lead to a higher ratio of grain yield to total biomass. This requires
varieties with lower TSUM1 and higher TSUM2 to be used.
An important aspect of the simulation process is the ratio between the grain yield and the total crop biomass, i.e.,
the harvest index (Harvest Index - HI). HI is important because the varieties with higher HI are of great commercial
interest and provide high grain yield. The variety we have considered and calibrated so far has a HI = 0.37, while
the observed values of HI for the modern hybrid varieties Pioneer is of the order of 0.6 and higher. Therefore we
need to correct the partitioning of assimilates so that the bigger part of them goes to the organs of reproduction, not
to the organs of vegetation.
The model parameters, controlling assimilates partitioning toward the organs, are FSTB (stem fraction), FOTB
(reproductive organs fraction) and FLTB (leaf fraction). Each of these parameters describes the assimilates
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partitioning to the plant organs in dependence on the development stage (DVS), whereas FOTB + FLTB + FSTB
=1 in every moment during growth.
To simulate grain yield we have to find the correct partitioning of the biomass to the organs of the plants – leaves,
stems and grains. The new hybrid varieties Pioneer are with a high harvest index, which means that the period of
vegetation organs growth (leaves and stems) is shorter in comparison to the period of leaf biomass accumulation in
the reproductive organs.

Figure 7. Partitioning of the WLV, WST, and WSO
assimilates and total biomass production during the vegetation
period, maize sowing, 2016

Figure 8. Leaf area index (LAI) change, maize sowing, 2016

Therefore the partitioning to reproductive organs is displaced to lower values of DVS and occurs at DVS ~ 0.85,
not at DVS ~ 1 (Figure).

Figure 9. Partitioning of the WLV, WST, and WSO
assimilates and total biomass production during the
vegetation period, maize sowing, 2017

Figure 10. Leaf area index (LAI) change, maize sowing, 2017
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Figure 11. Partitioning of the WLV, WST, and WSO
assimilates and total biomass production during the
vegetation period, maize sowing, 2018

year

Measured
harvest
kg/dka

WOFOST
yield,
kg/dka

HI

2016
2017
2018

1162
1155
1070

1192
1154
960

0.74
0.72
0.76

Figure 12. Leaf area index (LAI) change, maize sowing, 2018

As it can be seen, the calibrated WOFOST model of maize Pioneer, grown in Plovdiv field, reproduces quite well
the harvests, taking into account that the measured harvest is with 10 to 12% moisture content. The variety Pioneer
has a high harvesting index - HI ~ 0.74 (2016), 0.72 (2017), 076 (2018), which is due to the optimized repartitioning of the produced assimilates during vegetation.
Productivity under conditions of water stress and lack of groundwater
One of the main factors, defining the agricultural crop yields, is water supply and its use during the period of
vegetation. Water use is mainly determined both by the sowing transpiration and the evaporation from the soil, and
sometimes by the plants' ability to absorb water from the deeper soil layers.
Water stress impact
Water stress impact on maize yields varies depending on the crops’ phase of growth. Maize is relatively insensitive
to water deficits during early vegetative growth. The plants can adapt to water stress during the biggest part of their
vegetative period in order to reduce its impact on grain yield (Shaw, 1977). However, maize is much more sensitive
to water stress in its reproductive period, after flowering (anthesis) and until reaching grain maturity (Shaw 1977;
Sudar et al, 1981; Doerge, 2008). To study water stress impact, we simulated maize growth under the conditions,
presented in Table 6.
Table 6. Parameters of the WOFOST yield simulation under water stress conditions for a maize sowing.
Parameter

Description

RDMso = 120,

Maximum rooting depth allowed by soil (cm).

NOTinf = 0.00

Not ground water

SM0=0.390

Soil moisture content of saturated soil (cm3•cm-3).

SMFC = 0.190

Soil moisture content at field capacity (cm3•cm-3).

SMW= 0.040

Soil moisture content at wilting point (cm3•cm-3).

SMLIM = 0.250

Initial maximum moisture content in initial rooting depth (-).

RDM=100.

Actual rooting depth (cm).

WAV = 10

Initial amount of available water in total root-able soil
(moisture content above wilting point) (cm water).

SSmax =0.0

Maximum surface storage capacity (cm water)
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Figure 15. Soil moisture content under
water stress conditions. The critical point
of water supplies for the maize (0.15) is
marked by a red line.

Figure 16. Days, in which the plants
in the sowing are exposed to water
stress because of drought (dry days)

Figure 17. Water consumption by maize
sowings under water stress

We need to differentiate between water stress and reduction of water content in the soil below the critical point for
the particular type of sowing. The critical soil water content for maize sowings is of the order of 0.15 (the red line
in Figure 11) and occurs shortly before flowering (in our case quite earlier), (DVS= 0.70) (Figure 12). Water stress
occurrence depends not only on the soil water content but also on the drought resistance of the particular variety
and the real evapotranspiration. The days, not marked as water stress days (dry days) for the plants, are probably
relatively cool with little sun and therefore low evapotranspiration.
Sensitivity of crop development to initial soil water content
Impact of the maximum initial amount of water in the topsoil (SM) on yields
Five (5) scenarios with different values of initial maximum water content in the top layer of the soil were
considered, SMLIM 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30 (see Figure 3). The results from the WOFOST model simulations
(Table7) show that the grain yields do not change at SM > 0.15, and the harvest index is HI = 0.62 - a bit lower
than the one in the potential yield case (HI=0.73).
Impact of the initial amount of available water throughout the root layer of the soil (moisture content
above wilting point) on yields
Five (5) scenarios were considered again, with different values of moisture content above the wilting point, WAV=
0, 5,10,15,20. The grain yields are strongly influenced by WAV, and the harvest index changes from 0.21 to 0.68
(Table 8). The stress days reduce from 85 at WAV = 0 to 24 at WAV= 20).
Table 7. Influence of soil moisture SM at the beginning of growth on the sowing development
WCC

SM

ТWLV,
kg•dka-1

TWST,
kg•dka-1

WSO,
kg•dka-1

TAGP
kg•dka-1

HI

Dry,
days

WCC1

0.10

251.8

122.3

605.9

980.0

0.62

38

WCC2

0.15

249.9

121.7

597.0

968.6

0.62

38

WCC3

0.20

249.9

121.7

597.0

968.6

0.62

38

WCC4

0.25

249.9

121.7

597.0

968.6

0.62

38

WCC5

0.30

249.9

121.7

597.0

968.6

0.62

38

273.2

128.0

1094.4

1500.7

0.73

POTENTIAL
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Abbreviations and Notations
SM - Soil moisture content (SM);
WCC

WAV,
cm

SM

AVAIL,
cm

WCC1

0

0.040

0

WCC2

5

0.250

WCC3

10

WCC4

15

WSO,
kg•dka-1

HI

Dry,
days

1.7

0.21

85

AVAIL - available water (cm) in actual root
zone;
TAGP - total above-ground biomass (kg•ha1);

2.1

325.8

0.57

57

WSO - Dry weight of living storage organs
(kg•ha-1);

0.250

2.1

597.0

0.62

38

0.250

2.1

860.0

0.68

24

HI -Harvest index: weight of storage
organs/weight of total above ground crop,
HI = WSO/TAGP.
Dry days - days with stress;

WCC5

20

0.250

2.1

860.0

0.68

24

WAV- Initial amount of available water in
total root able soil (moisture content above
wilting point) (cm water).

Conclusions
Our results show that the WOFOST model predicts maize yields with high level of accuracy. The available files,
describing the processes in maize sowings and distributed together with the model, concern older maize varieties
with significantly lower productivity. This imposes careful calibration of the model for the modern highly
productive varieties. The analysis, carried out during the process of calibration, shows that in these hybrid varieties
the re- partitioning of assimilates in result of photosynthesis goes in the direction of a greater transformation of the
original assimilates into reproductive organs – grains, compared to vegetative organs. Since the destructive
methods for measuring the leaf area index LAI are laborious, in this study LAI was determined based on satellite
observations within the Sentinel-2 mission for Earth observation under EC Copernicus Program. The results show
that the simulated with the help of WOFOST LAI values are very close to the ones, measured by the spectrometers
of Sentinel-2. This would greatly facilitate both the model calibration and the yields forecasting. WOFOST allows
to trace the physiological processes in the sowings over time and to make reliable predictions of their phenological
development. The model gives fairly accurate estimates of the flowering (anthesis) and maturity phases.
Several scenarios were developed in this study to investigate the effects of water stress on maize. The model
confirms that water stress during the reproductive period after anthesis stronger influences the grain yields.
Additional observations are needed to verify the model for extreme meteorological conditions, such as drought.
This is particularly important in times of intense climate change and drought intensification in the region and would
help to develop new drought-resistant varieties.
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Landscape and climate features of Laki Municipality
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Abstract. Laki Municipality is located in the northeastern part of the Western Rhodope Mountains and is a developing
center for recreational tourism in Republic of Bulgaria. The physico-geographical characteristics of this part of the
majestic mountain have been the subject of research for many years. The present study traces the climatic features of the
municipality of Laki for the reference period 1981-2010.
Keywords: Climate, Laki, physico-geographical, recreational tourism.

Introduction
Laki Municipality is located in the northeastern part of the Western Rhodope Mountains and covers an area of
approximately 292.51 km2 (Fig. 1). The modern physiographic regionalization of the Republic of Bulgaria places
the municipality in the Prespansko-Chernatishka subregion of the Western Rhodope physiographic region (Kolev et
al., 2002). The area of the municipality is located in the Prespa section, strongly divided by the valleys of the rivers
Dzhurkovska, Yugovska and Belishka. The altitude of the administrative centre of Laki is 634 m, and the highest
settlement in the municipality is Manastir village - 1500 m. The highest point of Laki municipality is Prespa peak
(2000.4 m). The relief in the northern and central part of the municipality is low and medium-high mountains, and
in the south it turns into high mountains with horizontal division up to 3 km/km2 and vertical up to 500 m/km2. The
rock base is made of metamorphic and massive rocks - gneiss, shale, granite, marble. In the upper reaches of the
rivers, the river valleys are wide with alluvial beds, and in the middle reaches they are deep, with steep slopes.
Characteristic for the region are the karst springs in the Laki-Hvoyne karst basin, which occupies the eastern parts
of the Northern Rhodope anticline with water salinity between 0.3-0.5 g/l (Kolev et al., 2002). The forest is
dominated by brown forest soils, and in the karst areas - humus-carbonate. The vegetation belongs to the Illyrian
province of the European deciduous forest area - the most common deciduous species are beech, hornbeam, oak,
and of the coniferous - spruce and fir. The fauna is of Central European type, part of the Rila-Rhodope
zoogeographical region.

Fig. 1 Physico-geographical map of Laki Municipality
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The physico-geographical appearance and the cultural-historical heritage in the municipality of Laki provide an
opportunity for the development of different types of tourism. The modern tourist zoning of the Republic of
Bulgaria places the municipality in the Rhodope region - Western Rhodope subregion (Ivanov et al., 2018).
One of the few climatic zoning of Bulgaria subdivides the climatic conditions and peculiarities of the territory of
the country into two climatic regions, four sub regions and twenty-five climatic regions (Sabev et al., 1959).
The municipality of Laki occupies territories falling within the European-continental climate area. On the territory
of the Republic of Bulgaria the administrative unit occupies parts of the Transitional-Continental Climate
Subregion. Given its specific location and the characteristic low to medium and high mountain terrain, the territory
of the municipality falls in the Mountain (alpine) climate region. The Mountain climate region of the TransitionalContinental Climate Subregion (Sabev et al., 1959) consists of mountain parts above 1000 m above sea level. In
Rila Mountain (without its northern and southern slopes up to 2000 m), the Rhodope Mountains (without its southwestern and south-eastern slopes), Osogovo and Vlahina mountains. A distinctive feature of the relief is its high
altitude and morphographic dissection. The mountain climate region can be divided into two parts: medium-high
mountains (up to 2000 m) and high mountains (above 2000 m).

Data used
For a more detailed and up-to-date quantitative assessment of the climate conditions on the territory of Laki
Municipality, data from the observations in the stations of the meteorological network of NIMH (National Institute
of Meteorology and Hydrology) in the region were used: the climatic stations in the towns of Chepelare (1150 m
MSL) and Asenovgrad (232 m MSL), as well as the rain gauges in the town of Laki and Manastir village. The
series of data for the reference period (1981–2010) was used as representative of the modern climate. The
characterization of the climate features of this territory is done by analysing the climatic data from the available
climatic stations in the town of Chepelare (located about 16 km southwest of the town of Laki) and the town of
Asenovgrad (about 20 km to the north). For a more detailed analysis of the precipitation regime, climatic data from
the rain gauge stations in the town of Laki and the village of Manastir were used.

Results
Air temperature
According to data for the reference period (NIMH, 2017), the change of the average monthly (tm,ºC), the absolute
monthly minimum (tamin,ºC) and the absolute monthly maximum (tamax,ºC) air temperatures during the year was
studied from the town of Laki. An explanation for the regime of air temperature in the city can be obtained from the
average monthly air temperature in the climate stations in Chepelare and Asenovgrad (Fig. 2). The values of the
temperature indicators in Chepelare are the lowest in January -1.98°C and the highest in July 16.2°C. The average
annual air temperature is 7.1°C and the annual amplitude is 18.2°C. To specify the seasons in terms of heat, the
average temperatures for the respective season for the thirty-year study period were determined: the average air
temperature for the three winter months is -1.3°C, for the spring: 6.3°C, for the summer: 15.6°C and for the
autumn: 7.9°C. The possible low/high values of the air temperature can be analysed by the values of the absolute
minimum and absolute maximum temperatures. The absolute minimum temperature during the specified period
registered in Chepelare is -22.4°C (February 2005), and the corresponding absolute maximum temperature is
35.9°C (July 2007). The average monthly air temperatures in Asenovgrad are the lowest in January 1.4°C and the
highest in July 24.3°C. The average annual air temperature for the reference period is 13.1°C with annual
temperature amplitude of 22.9°C. The average air temperature for the three winter months is 2.4°C, for the spring:
12.8°C, for the summer: 23.5°C and for the autumn: 13.3°C. The absolute minimum temperature during the
abovementioned period, registered in Asenovgrad, has values of -20°C (December 1997), and the respective
absolute maximum temperature is 44.0°C (July 2000).
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Fig. 2 Average monthly air temperature (1981–2010) for the climatic stations
in the town of Chepelare and the town of Asenovgrad
Precipitation
Precipitation is a climatic element that is characterized by great variability in its spatial distribution. The change of
the average monthly precipitation amounts (Pm, mm) and the maximum daily precipitation (Pdmax, mm) by months
of the year was analysed according to data for the reference period from the climatic stations in the towns of
Chepelare and Asenovgrad (Fig. 3), as well as from the rain gauge stations in Laki and Manastir village (Fig. 4).
The course of the monthly precipitation in the year in Chepelare is with a minimum in September-October and a
maximum in May-June, together with a secondary maximum at the end of autumn and the beginning of winter
(November-December). The average monthly precipitation for Chepelare varies from 47 mm (October) to 103 mm
in June. The annual average monthly precipitation amount for the period 1981 - 2010 is 830 mm. These values vary
from 34 mm (September) to 60 mm in July for Asenovgrad station, with an average annual rainfall of 546 mm. The
maximum precipitation amount per month measured in Chepelare during the reference period is 126 mm (August
2005) and in Asenovgrad - 113 mm (June 2007). The nature of the seasons in terms of precipitation can also be
traced by the seasonal precipitation amounts. The average amount of precipitation during the three winter months
for the thirty-year period in Chepelare is 206 mm, in the spring - 211 mm, in the summer - 251 mm and for the
autumn - 162 mm. In Asenovgrad the average amount of precipitation in the three winter months is 125 mm, in the
spring - 146 mm, in the summer - 159 mm and in the autumn - 116 mm.

Fig. 3 Average monthly precipitation amounts (1981–2010) for the climatic stations
in the town of Chepelare and the town of Asenovgrad
Significant for the analysis of precipitation in the municipality of Laki is the climatic data from the two rain gauge
stations in the area - in the town of Laki and the village of Manastir (Fig. 4). The course of the monthly
precipitation amounts during the year, measured in the town of Laki, is with a minimum in October (secondary in
February) and a maximum in May - June (secondary in December).
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Fig. 4 Average monthly precipitation amounts (1981–2010) for the rain gauges
in the town of Laki and the village of Manastir
The average monthly rainfall for Laki varies from 38 mm (October) to 82 mm in May, and the average annual
rainfall is 663 mm. These values change from 56 mm (October) to 136 mm in July for the village of Manastir, with
an annual rainfall of 1110 mm (NIMH, 2017). The maximum rainfall per month measured in Laki during the
reference period is 87 mm (August 2007) and in Manastir - 108 mm (December 2004). The average amount of
precipitation during the three winter months for the thirty-year period in Laki is 149 mm, in the spring - 186 mm, in
the summer - 201 mm and for the autumn - 128 mm. At Manastir the average amount of precipitation during the
three winter months is 293 mm, in the spring - 296 mm, in the summer - 324 mm and for the autumn - 197 mm.
Snow cover
Due to the complexity of the terrain in the municipality of Laki, the snow cover is not continuous during the year.
In the part of the municipality that falls into the lowland hypsometric belt, it is formed and melted during different
periods of winter, and subsequently it is formed again. In the middle and high mountain hypsometric belt of the
municipality the snow cover lasts for a long time. The number of days with snow cover (Nsc) and the annual course
of the maximum monthly snow cover height (hsmax, cm) were studied by means of the monthly maximum snow
heights during the period 1981 - 2010 in Chepelare, Asenovgrad, Laki and Manastir (Fig. 5).

Fig. 5 Average monthly number of days with snow cover (1981–2010) for the climatic stations in the town of
Chepelare and Asenovgrad and the rain gauges in the town of Laki and the village of Manastir
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The average for the reference period number of days with snow cover is with maximum in January - 26 days
(Chepelare) and 11 days (Asenovgrad), and annually their total number reaches 97 days for Chepelare and 37 days
for Asenovgrad. The largest maximum thickness of the snow cover was reported in January 1981 - 110 cm in
Chepelare, and in February 1986 - 106 cm in Asenovgrad. The analysis of the climatic data for the snow cover in
the town of Laki and the village of Manastir shows the following: the maximum thickness of the snow cover is in
January - 115 cm (1981, Laki) and 292 cm (January, February 1981, Manastir village). The average number of days
with snow cover is with maximum in January - 17 days for the town of Laki and 24 days for the village of
Manastir.
Days with fog
The number of days with fog in Chepelare for the period 1981 - 2010 has a well-defined maximum of almost 6
days in May (Fig. 6) and a minimum - December and March with 2 days each. The average number for the year is
39 days. In Asenovgrad the maximum of the days with fog is observed in January - 6 days, and the minimum in the
three months of the summer season - 0 days. The average number of days with fog in the town of Asenovgrad for
the year is 27 days.

Fig. 6 Average monthly number of days with fog (1981–2010) for the climatic stations
in the towns of Chepelare and Asenovgrad
The number of days with fog in the town of Laki for the period 1992 - 2010 has a well-defined maximum in
February - 5 days and a minimum in June, July and August - 0 days (Fig. 7). Their average number during the year
is 17 days. In the village of Manastir the maximum of the days with fog is observed in May - 6 days, and the
minimum in August and November - 2 days. The average number of foggy days in the village of Manastir for the
year is 46 days.

Fig. 7 Average monthly number of days with fog (1992 - 2010) for the rain gauges
in the town of Laki and the village of Manastir
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Wind direction and wind speed
In the region of Chepelare the winds of N - 36.1% prevail as well as S - 17.5% (Fig. 8). The quiet time periods for
the reference period are 67.5%. SE winds (2.7 m/s) have the highest average annual speed. For the region of the
town of Asenovgrad the winds from W (23.4%) and NW (22.1%) are the most frequent, and the quiet time weather
is 40.7%. S winds (5.2 m/s) have the highest average annual speed.

1)

2)

Fig. 8 Annual wind rose (1981–2010) for the climatic stations in
1) the town of Chepelare; 2) the town of Asenovgrad
The annual course of the average monthly values of the wind speed (V, m/s) according to data from the reference
period were studied (Fig. 9).

Fig. 9 Average monthly wind speed (1981–2010) for the climatic stations
in the town of Chepelare and Asenovgrad
For the region of Chepelare the lowest wind speed is in July and September - 0.6 m/s, and the highest in the end of
winter and the beginning of spring: March - 1.1 m/s (Fig. 9). The average annual wind speed is 0.8 m/s. In the town
of Asenovgrad the lowest wind speed is observed in December - 1.9 m/s, and the highest in the spring and summer:
May - 2.8 m/s and June - 3.1 m/s. The average annual wind speed in the town of Asenovgrad for the thirty-year
study period is 2.5 m/s. Regarding the days with strong wind - over 14 m/s (Vekilska, 2012) for the period 1991 2010 the average for the year Asenovgrad has a total of 18 days, with an average monthly maximum in June and
July - 2 days and a minimum in December - 1 day (NIMH, 2017). In the village of Manastir the climatic data for
strong wind (1992 - 2010) show a maximum in December - 4 days and a minimum in August - 1 day. On average
for the year, the village of Manastir has a total of 28 days.
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Conclusions
Recreational tourism is one of the most important and rapidly growing industries throughout the world. In Bulgaria
the Rhodope Mountains is one of the destinations which is of particular interest to both Bulgarian and foreign
tourists. Due to its favourable geographical position and climatic characteristics, the municipality of Laki should
establish itself as part of the Rhodope tourist destination. The Mountain (alpine) climate, as well as the diversity of
the topography makes the area of the municipality an attractive place for rest, away from the noise and atmospheric
pollution of the big city.
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Abstract: Although it is not a new concept, the relationship between Information and Communication Technologies
(ICT) devices and public open spaces is growing rapidly and still is a challenge for multi-disciplinary experts in the
respected fields. ICTs expand the possibilities and induce innovation thus challenging specialists to implicate them with
the aim to produce responsive and inclusive urban places. The article will introduce the initial stage of research work and
literature survey on the terminology on the relationship between ICT and the conception of public open spaces, and their
relevance to urban sustainability based on literature findings and good practice example done under the CYBERPARKS
project under the COST Action TU1306.
A twofold point of view was discussed: first on ICT as a driving force, media and tool, mediating between users and
their virtual and real worlds and second on public spaces as having multiple functions in respect to socializing. As a
result, a new understanding of the interactions opportunities and possibilities the ICT in urban public spaces, with accent
on ICT social groups profiling appears. Part of pool with good practices of ICT in public open space from the city of
Sofia had been presented as an example of possible outcomes of the use of ICT, modern special development and belter
social interaction.
Key words: ICT, Mobile Technology and Social Networks, Public Open Space, Place Design and Users, Spatial
Development, Public space users, Social interactions, good practices

1. Introduction
Good understanding of the relationship between Information and Communication Technologies (ICT) and the
conception of public open spaces, and their relevance to urban sustainability of the completed project (cyberparksproject.eu) was based on three main dimensions:
1) Public open space;
2) Information and Communication Technologies (ICT);
3) People.
Multi-disciplinary team of experts worked for development and adoption of the common terminology of these
pillars within the project CYBERPARKS (MoU, 2014) as follows:
”Public open space, for the purpose of CYBERPARKS, is defined as a collective term and in its broadest sense, as
an open space, i.e. not built up space inserted into the urban fabric, planned, designed and managed with
particular purpose and used by the general public, regardless ownership or in terms of rights. The network of
public open spaces includes both the natural and built environment. Among them are streets, squares, plazas,
market places, parks, greenways, community gardens, playgrounds, waterfronts, etc., each one playing a vital role
in the city, whether for mobility, for social life, for leisure and recreation, and/or on account of their scenic value
and ecological, environmental merits for nature and landscape preservation. They are social sites for people from
different generations, gender, social status and culture, as they afford the common ground for communication and
information exchange.”
Regarding the understanding about Information and Communication Technologies (ICT), the project started
his work with adoption of the following definition “…. technologies that provides access to information through
telecommunications. This includes the Internet, wireless networks, tablets and cell phones, and other
communication mediums. ICT provide society with a vast array of new communication capabilities. It enables
people to communicate in real-time with others in different locations using technologies such as instant messaging,
voice over IP, and video-conferencing. Moreover, social media websites allow users to contact friends and
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communicate with others across the world on a regular basis. Social media is turning to be a big part of
contemporary life”.
The literature review carried out showed that it is more often that the management of the environmental resources,
such as water resources in urban and suburban areas is in the focus on research interest (Kolcheva, 2020). On the
other site, there is still a few works related to investigations on the importance of the public open space and its
relation to the ICT, such as research highlighted the social, ecological and economic benefits of public open spaces,
from a single as well as from a cumulative perspective (Radovanova, 2008), (Radovanova, 2013), (Šuklje, 2010),
(Smaniotto, 2012). Others authors examined the relationship between environment, physical activities and health
(Woods, 2012, 2013), analysed already some aspects of the interrelationship between ICT and public spaces and
listed several examples of these interactions and explored the effect of ICT in a hybrid urbanism (De Lange, 2013).
There was also an attempt for study and observations on social behaviour and social interactions under the
influence of ICTs, on the use of Wi-Fi in public and semi-public spaces (Hampton & Gupta, 2008).
The complicated connections among the virtual city, hybrid space, crisis of public space, social polarisation and the
access to computers and telematics as a mash-up of real-world spaces with mobile technology are other topics of
interest (Souza de Silva, 2006) and there is already an attempts for development of multimodal framework for
analysing websites as cultural expression (Pauwels, 2012). Recent research into the connections between
technology and biophilia (Thomas, 2013) concluded that the preponderance of nature metaphors, memes and
images to be found in cyberspace (e.g. surfing the internet, twitter stream, the cloud, viruses, worms and bugs) can
be understood as a way by which users imagine virtual space.
Other contemporary investigations (Herrera, Rodriquez and Diaz, 2013) noticed the importance of the prioritization
of not only aesthetic criteria, but also functional ones in order to needs of different users in the process of
rehabilitation and renovation of public open space to be met. According to the similar study (Fortunati, at al.,
2012), physically proximate social interaction seems to call for more mobility – from home to public spaces – as
well as communication and concerted actions with people other than family members and close friends. The focus
on sociability moved from visiting friends and relatives towards communicative sociability that takes places in the
public sphere. The study underlines the fact that the effects of ICTs on sociability are bound to time and the
Internet replaced and became a more pro-social tool than the mobile phone and personal computer. It became clear
that is fundamental to understand some questions about the relationship between ICT and sociability, but it has
some lacks the qualitative aspects of the studied social practices.
2. Methodology
The scientific programme of the research under the project was focused mainly on a pragmatic approach to create
and disseminate a new understanding of the interactions opportunities and possibilities the ICT in urban public
spaces. The novelty in the technology of the research reflected to work flow and the typology of working packages,
such as:
The Action is organised in 5 inter- and trans-disciplinary Working Groups (WG), each one designed for gathering
the best research and information available, collecting examples and experiences, sharing knowledge and
experiences on different aspects of the interaction of ICT and public spaces, analysing those, drawing lessons learnt
and preparing the outcomes.
WG 1 „Digital methods“ explores (recent and novel) ICT-tools to research the use of, and user behaviour in public
spaces.
WG 2 „Urban ethnography“ deals with cultural and sociological fieldwork using varying theoretical and
methodological approaches. It will bring together knowledge about the use of new media technologies in public
spaces from an ethnographic point of view and set up the understanding of the public spaces and human behaviour
in the context of new media.
WG 3 „Conceptual reflection“ provides room for reflection on both philosophical and methodological approaches
and evidence informed practice to understand the complex relationships between contemporary values, habits and
needs on one side, functions and potentials of public spaces for quality of life on the other, new media development
and potentials and how it is or should be reflected in the urban fabric and place design.
WG 4 – „Creating CyberPark“ deals with design research and the nurturing of innovative and creative open space
design practices. Using the outcomes from Working Groups 1, 2 and 3 this working group will bring together
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challenges the new media put to the test for urban and landscape designers, social, behavioural and health
researchers, and will search for innovative answers for future development of urban open spaces.
WG 5 „Networking & dissemination“ - as a think-tank this WG will be in charge of tailoring and transferring
knowledge, organising workshops, young experts' platform, formulation of research perspectives and following
activities.
Each of these working groups was designed for gathering the best research and information available, collecting
examples and experiences, sharing knowledge and experiences on different aspects of the interaction of ICT and
public spaces, analysing those, drawing lessons learnt and preparing the outcomes. The author was a leader of the
Working Group 2 (WG2) „Urban ethnography“, which took into account cultural and sociological fieldwork using
varying theoretical and methodological approaches. The article focuses on the methodology developed by WG2
that brought together knowledge about the use of new media technologies in public spaces from an ethnographic
point of view and set up the understanding of the public spaces and human behaviour in the context of new media.
In addition, research findings are tested through case studies. Case study analysis combining different methods and
approaches are chosen in order to allow a broader view on this emerging topic. Case studies in Amsterdam, Dublin,
Lisbon, Ljubljana and Sofia have been confirmed on initial stage and pool of good examples of sites with ICT
located in the European cities had been added in the course of the project as a contribution to a comprehensive
overview and broader range of public places in these cities will contribute to a comprehensive overview of broader
range of public places.
3. Findings and analyses
In order to understand the interconnection between ICT and public open space, a twofold points of view will be
discussed- first on ICT as a driving force, media and tool, mediating between users and their virtual and real
worlds, and second on public spaces as having multiple functions in respect to socializing. This paper presents
findings from the preliminary literature review for one of the working groups of CYBERPARKS project - working
group 2 on urban ethnography. The purpose of the literature review is to assist the project in developing a
framework for understanding people’s use of ICT in public spaces. Analyses of preliminary literature review led to
identification of important factors for the place and role of users in relation to: a) The types of users of technology;
b) The diversity of users; c) The methodologies for understanding and examining people’s use of technology in
public space; and, d) The types of public spaces. Each of these areas is discussed below. In addition, a sample of
good practices for interaction between place and information and communication technologies in the capital city of
Sofia is presented and discussed.
Type of users
The relationship between place and technology is in close connection with the users – their profession, skills, habits
and etc. The article is discussing in knowing the types of people who engage with technology in semi-public and
public spaces, as well as the different ways in which people engage with the urban spaces themselves, whilst
engaging with technology. This will help in building the profile of ICT users in urban public spaces, though it is
limited to just two types.
The lively discussions of Working Group 2 “Urban ethnography” look at the literature and adopted the definition
for type of users of made by Hampton and Gupta. They investigated look at the users on different practices of WiFi use determined main two ‘types’ of users of Wi-Fi in public and semi-public spaces- ‘true mobiles’ and
‘placemakers’ (Hampton, 2008). The true mobiles according to them are people who are visited Wi-Fi coffee shops
in order to complete activities focused on the completion of ‘work’ – such as studying or doing some paid work. In
this sense the true mobiled used this public space as a space of productivity. In the opposite, the authors discovered
that the primary activity of ‘placemakers’ is not to engage in paid work, but mainly to socialise and communicate.
These are two completely different way of uses of the same place, such as the true mobiles are localise the place in
the periphery of their interest and for the placemakers the coffee is in the centre of their interest and activities. This
could reflect to the specific approach in planning and design of such places according to the needs and preferences
of the users.
Later on the same author identified key criteria for those who use technology in public space. It is noted (Hampton
et al., 2010) that the influence of Wi-Fi use on urban public spaces is uneven and heavily influenced by the
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character of the space. The preferences of users for certain place depend on many factors – such as reputation, the
quality of free Wi-Fi services, urban design, security and local culture.
These findings assist our project and further ideas in thinking about the impacts of design, technology and other
factors on peoples use and engagement with the urban spaces. It also suggests that in the development of any
framework or typology, it would be important to attempt to access and observe diverse social groups.
Diversity of users
The understanding of diverse groups and their experiences was needed in order to assist WG2 in developing the
framework / user typologies. As it was mentioned above, the interaction between place and technology depends a
lot from the diversity of uses and users. This topic shows a growing interest for multi-disciplinary work on a
diverse range of users of technology in public spaces. For example, some authors (draw attention to the need for
considering the diversity of groups who do (or do not) use technology in public spaces, and the different ways in
which this might then impact on the outcomes or realities for these groups (Ylipulli et al., 2014), (Gottschalk and
Salvaggio, 2015). Young people, for example, were noted to feel freedom but also increased surveillance, by the
presence of technology. It was discovered that the composition of Wi-Fi users in urban public spaces is far from
diverse, such as they are mostly young, single, well educated, and predominantly male. This might increase social
inequality in urban public spaces by prevailing visitation of coffee shops by users who are exceptionally privileged
in human, social, and financial capital (Hampton, 2008).
Age diversity presents itself as an important consideration for any analytical framework. There is a notion that
normally, elderly people are ‘technophobes’, but further detailed examinations for the details in this interactions are
needed. Some authors (Ylipulli et al., 2014), focused their research on the appropriation process of two public
computing infrastructures in the City of Oulu, Finland, a municipal Wi-Fi network and large interactive displays.
This study indicates “that the appropriation of a new technology in urban surroundings is a complex process that
cannot be fully understood without long-term and in-depth multidisciplinary studies and the different demographic
groups may experience these factors in different ways”. It was revealed, in spite of the age of the users - young or
elderly - skills, needs and attitudes are not uniform.
It is critical to acknowledge that the designers are challenged by the messiness and diversity of urban reality, which
goes beyond their imagination. Thus, when thinking about people’s use of technology in public spaces, it is
important to pay attention to the diversity and complexity that is present within society. In this study a group of
elderly interviewees recruited from a computer course for research that was held at a community centre in the city
of Oulu, Finland. What became evident from the study was that different age groups have different ICT needs
within public spaces and also that different age groups engage with different types of public spaces.
Types of public spaces
A further dimension to the literature review made for the needs of further discussions was the understanding of
public space. In this regard, the discussion on main typologies of public spaces had been initiated. In the literature,
there was a study for typology of public spaces that are close to our understanding (Chiodelli and Moroni, 2013). In
that study, the authors went beyond perception for the two main ownership models (private and public property).
They developed six – listed below - different types of ‘spaces’ identified, which after discussion within the
Working Group 2 “Urban ethnology” adopted in order to draw attention to the fact that the diversity of spaces
affects the type of tolerance in place.
- “General public spaces: that is, public spaces for general use. These are typically spaces of the connective
and open type: public squares and plazas, streets, pedestrian areas;
- Special public spaces: that is, public spaces assigned to special functions. These are spaces in which more
specific public activities take place, such as public schools, hospitals, libraries, playgrounds, cemeteries, and parks;
- Privately run public spaces: namely, publicly owned spaces that are leased to a private subject. The period
of the lease may vary, but in all cases it is temporary. These include marinas, lidos, and public areas for temporary
markets;
- Simple private spaces: namely, private spaces typically for individual/private use. This applies principally
to private houses (e.g., detached houses), and more generally to all those private places where simple individual
activities take place;
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- Complex private spaces: that is, private spaces in which use is conceded only to a specific group of people,
usually an association or club. This is typical of various forms of “contractual communities” (such as homeowner
associations, proprietary communities, and residential cooperatives) or sports clubs, for example. What makes such
cases “complex” as such is not simply the joint use of a given space by several individuals, but chiefly the fact that
there is a (private) contract in force, a binding agreement endorsed explicitly by members, that establishes the
entitlements and duties pertaining to the use of the space in question;
- Privately owned collective spaces: that is, private spaces that have relevance for the public, such as bars,
restaurants, hotels, shopping centres, and cinemas.
In summary, the value of this typology is that it draws attention to the diversity of spaces in the city and
indeed to the diversity of ownership models and property regimes. Importantly, however, the typology
acknowledges the diversity of urban spaces and the degree of tolerance that is accompanied by such spaces as a
result of their ownership models. The different types of spaces and ownership models are important for thinking
about the development of technology enhanced urban spaces, insofar as examining the impacts of technology on
these spaces and on the level of tolerance.
Good practices from Bulgaria
There were a number of good practices for interaction between place and information and communication
technologies in the European cities collected within the project. The information for such good practise application
of the ICT in urban open space was prepared and introduced by the project CYBERPARKS (www.cyberpaks.eu).
The two examples from different places in terms of location, frequency of use and the technologies placed in the
capital city of Sofia are presented. First example is a park around The National Palace of Culture (NPC), which is
located close to the city centre and is one of the places observed such it is a famous place for citizens and visitors of
the city. The visitors used to meet other people and to relax (Photos 1 and 2). Other site is completely different – it
is a small garden behind “St. Paraskeva” church, which is located in a periphery of the city center and is as a
common place for local people to sit, to socialise and to relax with friends and children. There were different
examples of ICT use on both places. It is reasonable that a big informational screen had been located in the big
open space around the National Palace of Culture (Photo 3) which had been used for different channels of
information about cultural life in the city. Second example is a peculiar “smart” bench located in the smaller church
garden (Photo 4). It is enjoyable park furniture which create a sound and light when people are sitting on it - in the
smaller and personal garden near the church.

Photo1. Open space at the National Palace of Culture (NPC), Sofia (photo by the author)
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Photo 2. Different uses of park at NPC – meeting people (photo by the author)

Photo 3. Information screen at the NPC, Sofia (photo by the author)

Photo 4. “Smart” benches behind of “St.Paraskeva” church, Sofia (photo by the author)
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4. Conclusion
In summary, it became clear that good understanding of the relationship between Information and Communication
Technologies (ICT), people and space requires knowledge about all three dimensions (place, technology and
people) which are equally important. It is obvious, that we don't know yet what those changes mean for public
spaces' character and design. The consequences of this relationship are not yet fully investigated; long-term
experiences and analyses do not yet exist, meaning that ultimate evaluation of the consequences of ICT in public
spaces is still to be determined. This fact accompanied by rapid development and increasing application
possibilities, challenges ICT experts, urban designers and social scientists.
Interventions of digital media are supposed to change the perception of today and future public space role, design
and usage. Further research is needed to enable a look at long term perspective and a bigger picture of the
implications, opportunities and challenges the amalgamation of the virtual and real worlds pose. One of the major
strength of such report is that was one attempt towards development of methodological framework that brings
together a high number of researchers working on related themes. This effort supports more regular scientific
exchange between trans-disciplinary networking between scientist, researchers, ICT experts, urban designers,
landscape architects, stakeholders and citizens and thus will enabled European city to become more resilient on
recent changes and to be more attractive for every-day life and for developing business.
Acknowledgements
This article was inspired by the work of highly dedicated multi-disciplinary team of the project CYBERPARKS, funded
by the COST Action TU1306 (www. cyberparks-project.eu). I am particularly thankful of the team members of the
Working group 2 “Urban ethnography” which offered an ideal framework for exploring multidisciplinary challenge by
allowing for research, networking, discussions and capacity-building activities.
References
Chiodelli F. & Moroni S.(2013). Typology of Spaces and Topology of Toleration: city, pluralism, ownership, Journal of
Urban Affairs, Volume 36, Number 2, pages 167-181.
Gottschalk S. and Salvaggio M. (2015). Stuck Inside of Mobile Ethnography in Non-Places, Journal of Contemporary
Ethnography, Vol. 44(1) 3-33, Geological Society of London.
de Lange, M. (2013). The smart city you love to hate: Exploring the role of affect in hybrid urbanism. In The Hybrid
City II: Subtle Evolutions, edited by D. Charitos, I. Theona, D. Dragona and H. Rizopoulos, 23-25 May 2013. Athens
Fortunati L., Taipale S., & de Luca F., (2012). What happened to body-to-body sociability?, Social Science Research 42
(2013) 893–905.
Golicnik, M.B. & Nikšič, M. (2010). Human Cities - Celebrating Public Space: 39-51, Oostkamp: Stichting Kunstboek,
Hampton K. N. and Gupta N.(2008). Community and social interaction in the wireless city: Wi-Fi use in public and
semi-public spaces, New Media Society, 10, 831-850.
Herrera L. M., Rodriquez C.D. & Diaz A.Al. (2013). Social practices and gender in a historic public space: the Alameda
Diaz Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands, Spain), Urban Research &Practice, vol. 6. №2, 158-173.
Kolcheva K. (2020). Adapting the public water supply to climate change. Journal of Environmental Protection and Ecology
(JEPE) ‒ The Balkan Environmental Association. Vol. № 1, 280 – 293. ISSN 1311-5065

MoU of the COST TU 1306, 2014/ http://www.cost.eu/domains_actions/tud/Actions/TU1306
http://www.cyberparks-project.eu/
Parkinson J. (2008). Symbolic representation in public space: capital cities, presence and memory, Accessed:22.04.2013
http://www.johnrparkinson.net/Symbolic%20Representation%20in%20Public%20Space%20%20Representation.pdf
Pauwels, L. (2012). A multimodal framework for analyzing websites as cultural expressions, Journal of Computer
Mediated Communication, SSCI IF: 1.958 (5-Year IF: 3.279); rank: 3/67 (Communication),

68

Conference Proceedings
“Climate, atmosphere and water resources in the face of climate change”, Volume 2
Sofia, 15 - 16 October 2020

Radovanova P. (2008). Public perceptions and preferences for urban open space development - British experience and
situation in Sofia”, p.112-115, April 17-18. Urban green spaces - a key for sustainable cities: international
conference, conference reader, ISBN 978-3-933053-33-6, Leibniz Institute of Ecological and Regional Development
(OIER) Dresden (Hrsg.), Publication supported by German Federal Ministry of Transport, Building and Urban affairs
Radovanova P. (2013). Investigation of public perceptions and preferences for sustainable urban open development in
Sofia, ISSN 1314-071X, Proceedings 13th International Scientific Conference VSU’ 2013, dedicated to its 75
Anniversary, 6-7 June, Vol. III, 323-328
Smaniotto Costa C. (2012). Better Understanding the Performance of Urban Green Spaces - European Research on
Green Spaces, 15th EFUF Conference: Urban Forest - Ecosystem Services and Sustainable Maintenance, UFZ: 4950.
Šuklje, E. (,2010), Designing an urban park as a contemporary user-friendly place, 2010
Thomas S., (2013). Technobiophilia: nature and cyberspace, Bloomsbury, London,
Woods C.B. & Mutrie N. (2012). Putting physical activity on the policy agenda. Quest, 64, 2, 92-104
Woods C.B., (2013), Benefits of Exercise: Implications for Intervention, In D. MacAulay’s (2nd Ed), Oxford Handbook
of Sport & Exercise Medicine, 85-104, Oxford University Press, Oxford.
Ylipulli Y., Suopajärvi T., Ojala T., Kostakos V., Kukka H. (2014). Municipal Wi-Fi and interactive displays:
Appropriation of new technologies in public urban spaces, Technological Forecasting & Social Change

69

Conference Proceedings
“Climate, atmosphere and water resources in the face of climate change”, Volume 2
Sofia, 15 - 16 October 2020

Климатични промени в миналото и сега, причини и сценарии,
влияние и уязвимост

Веселин Александров
Институт за изследвания на климата, атмосферата и водите при Българска Академия на Науките
E-mail: vesselin.alexandrof@gmail.com
Резюме. Климатът на планетата с неговите колебания и изменение е обект на научен интерес от най-дълбока
древност. В настоящият момент на екологията се гледа и като на начин на мислене. Дискутира се, че емисиите,
постъпващи в атмосферата като резултат от човешката дейност оказват съществено влияние и могат да ускорят
процеса на изменение на климата. Възниква необходимост за разумно използване на природните ресурси, за
отглеждане на по-здравословна храна и живот в по-чиста и по-безопасна среда. Когато крехкият баланс се
наруши, системата е уязвима. В последните години се наблюдава повишаване на температурата на въздуха,
промяна в количеството и разпределението на валежите и голяма честота на екстремалните прояви на времето.
Това е причина да се изучават и познават добре климата с регионалните му особености, връзките в
компонентите на климатичната система както и възможностите за смегчаване на неблагориятните процеси. Този
доклад разглежда климатичните промени, причините, които ги пораждат, какво сценариите показват за
бъдещето и уязвимостта на основните сектори.
Ключови думи: устойчиво развитие, климатични промени, емисионни и климатични сценарии, уязвимост

Climate change in the past and nowadays, causes and scenarios, impacts and
vulnerability
Veselin Alexandrov
Climate, Atmosphere and Water Research Institute at the Bulgarian Academy of Sciences
Email: vesselin.alexandrof@gmail.com
Abstract. The Earth’s climate, as well as its related variabilities and change have been an important subject of scientific
interest since a long time. For the time being the ecological issues of climate change are considered by the decisionmakers, scientists, media and even common people. It is discussed that emissions into the atmosphere as a result of
human activity have a significant impact and can accelerate the process of current and especially expected climate
change. There is a need for prudent use of natural resources, for growing healthier food and living in a cleaner and safer
environment. When the fragile balance is disturbed, the system is vulnerable. In the recent years, there has been an
increase in air temperature as well as changes in the amount and distribution of precipitation and a high frequency of
extreme weather events. This is a reason to study the climatic features on a global and regional level. This report
examines climate change, the causes that give rise to it, based on research and applied vulnerability scenarios in key
socio-economic sectors.
Keywords: sustainable development, climate change, emission and climate scenarios, impacts and vulnerability.
Терминът глобално затопляне се появи като хит на заглавните
страници на изданията за околната среда. Много мнения, отнасящи се до този
въпрос бяха изказани, от гибелно унищожителни до безотговорно спокойни.“
Д. Хоутън., 1994
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Въведение
Климатът на Земята винаги се е променял. Последният ледников период е приключил преди около 10 000
години и климатът е станал по-мек. Към настоящия момент неговите колебания и изменения и
повишаването на глобалната температура са широко дискутирани теми, включени във всички политически
програми. Най-често задаваните въпроси са: Наблюдава ли се глобално затопляне? Фактор ли е
антропогенната дейност? Трябва ли и как да променим начина си на живот, за да забавим неблагоприятните
процеси? Сложността на земната климатична система от една страна и реакцията на човешкото поведение
от друга вълнуват широката общественост и фокусират научната мисъл и вниманието на политиците. Едно
от последните действия в тази посока са представените на 16 юли 2019 г. приоритети на ЕК (Европейската
комисия до 2024г) и предложение за изработване на "Европейски зелен пакт" (Document 52019DC0640) с 5
основни приоритета: 1. Определяне на взаимно подкрепящи се научно-обосновани цели за декарбонизация
и възстановяване на природата 2. Въвеждане на моделни инициативи за преход към устойчиви хранителни
системи в ЕК и коригиране на глобалния отпечатък върху околната среда 3. Фокус върху резултатите:
нулева толерантност към неспазване или слабото прилагане на екологичните закони 4. Спиране на всякаква
финансова подкрепа за увреждащи природата икономически дейности, като например използването на
изкопаеми горива, и пренасочване на публичното и частно финансиране към устойчива икономика с
неутрално въздействие върху климата 5. Гарантиране на справедлив преход, при който никой не е
изоставен, справедлив за хората и за околната среда.
Вторият важен документ от 2019 година, е доклада „Мега тенденции в агро-хранителния сектор: глобален
преглед и възможни отговори на политиката от перспективата на ЕС “(Megatrends in the agri-food sector:
global overview and possible policy response from an EU perspective“). В него се дискутира европейската
агрохранителната политика, като се маркира важността на устойчивото развитие: „...устойчиво и ефективно
потребление на земните и водните ресурси чрез употреба на нови технологии може да повиши добивите,
без да има необходимост от разширяване на обработваемата земя“, като изрично подчертава, че
„повишената ефективност при употребата на водни ресурси е от съществено значение“. Устойчивостта
трябва да е основна цел на всички етапи и нива в продоволствената верига. Също така, ЕС трябва да
продължи да подкрепя и насърчава световни инициативи за намаляване на вредните емисии, като например
Парижкото споразумение или такива, които са насочени към запазване на биоразнообразието. В
допълнение, при сключване на своите външно-търговски споразумение, ЕС трябва да предвиди клаузи за
опазване на околната среда, както и спазване на поетите ангажиментите за намаляване на парниковите
газове (for example, https://ruralnet.bg). Недвусмислено е посочено мястото на науката и в двата документа и
то в посока на обединяване на усилията на различните й направления. Предвид актуалността на въпроса за
климата, този доклад има за цел да разгледа климатичните промени, причините, които ги пораждат и
уязвимостта на основните сектори на база анализ на изследванията на учените в различни програми и
документи, както и на собствени изследвания (цитирани по-долу в литературата).
Някои общи понятия за климата
Зависимостта на живота на земята от околната среда е съдбоносен за хората и изучаването на
климатообразуващите фактори датира от дълбока древност. Още преди двадесет и два века древните гърци
установяват зависимостта на условията от наклона на слънчевите лъчи спрямо хоризонта. Терминът
„климат" е въведен от Хипарх (190-120г.пр.н.е.) и се свързва с наклона на слънчевите лъчи. През 1893
Юлиус фон Хан го определя като „съвкупност на метеорологичните явления, характеризиращи средното
състояние на атмосферата, на дадено място“. Според Кьопен, 1923 г. под климат се разбира „средното
състояние и обичайния ход на времето на дадено място“. Александър фон Хумболт (1966) свързва
понятието климат с биологическия живот като го пределя като: „....всички изменения в атмосферата, които
по осезаем начин въздействат върху нашите органи“. С течение на годините, еволюцията в научните
направления и представите към момента са формулирани над 60 дефиниции за „климат“. Определението,
прието на Конференцията по физични основи на климата и климатично моделиране в Стокхолм през 1974г.
гласи: „климатът е статистически ансамбъл от състояния, през които преминава системата атмосферахидросфера-литосфера-криосфера-биосфера за периоди от време от порядъка на няколко десетилетия". От
XX век определението на понятието вече се свързва и с термина климатични изменения (Топлийски, 2007).
Метеорологичните елементи са количествена характеристика на състоянието на атмосферата, а явленията
характеризират това състояние качествено (Андреев и колеги, 2010). Комплексът от физични явления и
стойности на метеорологичните елементи в даден момент над конкренет район определя понятието
метеорологично време за района (Андреев и колеги, 2010). Същото издание посочва, че климата отразява
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многогодишната представа за най-вероятното състояние на времето на дадено място като заявява още, че
климатичните норми от порядъка на 30-40 г средва да се актуализират на всеки 10 чрез преизчисляване на
последните 30.
Колебанията и изменението на климата в България и какви са параметрите на тези промени е един от
най-често задаваните въпроси. Тази тема е актуална винаги, но в периоди на големи отклонения от
нормалните стойности на метеорологичните елементи като валеж и температура се дискутира с нова сила.
Маркирани са многобройни примери, в полза на твърдението за наличие на промени във времето и
климата. Не липсват разбира се и противоположни мнения, като се коментират различни гледни точки и
позиции по отношение на причините, които ги пораждат. В много от случаите неточностите произтичат от
непознаване на същността и неумело боравене с терминологията. Като пример може да се посочи
объркването на понятията „климатични изменения – популярни като „промени“, „климатични колебания",
„климатични аномалии". Ежедневно сме свидетели на опити да бъдат отъждествени капризите на времето с
климатичните промени. По отношение на понятието норма трябва да се направи пояснението, че това е поскоро хипотетично състояние, което въпреки, че има голяма вероятност за реализация, рядко се набюдава
(напр., Латинов, 2001). В същата разработка се посочва, че под капризи на времето следва да се разбират
явления и стойности на отделните метеорологични елемени, които не са характерни за разглеждани райони.
Александров и Сиракова (Александров, ред. 2011) предлагат следната опростена дефиниция на популярния
израз „Климатични промени“: колебания и/или изменение на климата. Тази формулировка е гласувана и
приета от НС на НИМХ-БАН (2011). Под „колебания на климата“ следва да се разбира: климатични
флуктуации, за които е характерно колебание на климатичната променлива между две или повече средни
стойности, като прехода от едната към другата става през регулярни или нерегулярни интервали от време.
Те отразяват временни, макар и понякога много големи отклонения от средните стойности. „Изменение на
климата“: преминаване на климатичната система в ново равновесно състояние, характеризиращо се с
различни от предходното многогодишни средни стойности на климатичните параметри. Климатът е в
състояние на перманентни промени, никога не е бил постоянен в геоложката история на Земята и някои
автори (напр., Белев и колеги, 2019) предлагат понятието „климатични промени“ да бъде заменено с
„глобални колебания на климата“. Проблемът в този случай е, че не се отчитат регионалните и локалните
промени. Затоплянето в резултат на парниковите газове е установено от Жан-Батис Фурие, през 1827, който
за първи път е констатирал сходство с парниците, от където е добило популяност и прилагателното
„парникови“ газове. На британския изследовател Джон Тиндъл, 1860 се дължи констатацията, че причина
за ледников период може да е намаляване на CO2 (въглеродния диоксид). Увеличението на парниковите
газове от друга страна и удвояването на CO2 следва да доведе до повишаване на глобалната температура с
5.0⁰С-6.0⁰С. Tези изчисления са направени още през 1896 г. от шведския учен Сванте Арениус и са твърде
близки до съвременните схаващия.
Климатът в миналото и сега
Преди двадесет хиляди години голяма част от Северна Европа е покрита от огромен ледник, с дебелина
около 3 км. Планински вериги, като например Алпите и Пиренеите са с ледникови "шапки". В резултат на
колебанията на снежната покривка се наблюдават резки измествания на климатичните зони. Последният
ледников период приключва преди около десет хиляди години със смекчаване на климата. Преди
инструменталните измервания (средата на XIX-ти век ) за състоянието на климата се съди на база косвени
индикатори: геологични (състав и структура на утаечните скали), геоморфологични (следи от езера и речна
мрежа), палеонтологични (изкопаема флора и фауна, коралови рифове), дендрологични, глациологични
(изотопен състав на леда в ледниците, примеси), археологични находки, различни исторически източници
(архиви, предания). Всички тези индикатори показват, че: повишението на глобалните температури на
въздуха през XX-ти век е най-голямо за последните 1000 години; за периода 1906-2005г. средната глобална
температура на въздуха е нарастнала с 0,74˚С, а за периода 1916-2015г. с около 0,8˚С. Скоростта на
увеличение след 1976г. е близо три пъти по-голяма от тази на нарастване за целия XX-ти век (Фигури 1-4);
12 от 17 години са сред най-топлите от периода на инструментални наблюдения, като 2009г. е между 10-те
най-топли години а десетилетието 2000-2009г. е по-топло от предходното (1990 - 1999г.). От началото на
XX-ти век насам валежите над Северна Европа са се увеличили с повече от 30%, докато сумите в някои
региони от Южна Европа са с около 20% по малко. Площта на снежната покривка общо и през пролетта
намалява в повечето региони от света.
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Фигури 1 и 2. Трендове в годишната температурата за
периодите 1901-2000г. и 1910-1945г.

Фигури 3 и 4. Трендове в годишната температурата
за периодите 1946-1975г. и 1976-2000г.

Максималната продължителност на периода, през който земята е замръзнала, е със 7% по - малка през
втората половина на ХХ-ти век. Средната дата на замръзване на реките и езерата през последните 150
години закъснява с около 6 дни/век, докато датата на топене на ледовете настъпва с 7 дни/век по-рано. След
1970 г. продължителността и интензивността на засушаванията нараства над обширни територии, особено в
тропиците и субтропиците.
В последни публикации е използвата техника на обратно моделиране, приложена първоначално за климата
на Венера за обяснение за обяснение на парниковия ефект на климата на Земята чрез конвективно
движение на атмосферната маса (Wilde & Mulholland, 2020).

Фигура 5 https://ceres.larc.nasa.gov/resources/images/

Фигура 6 https://ceres.larc.nasa.gov/resources/images/

Стъпвайки върху тезата, че атмосферната клетка е основният елемент на климата в публикацията е
разработен алтернативен климатичен модел, основан върху атмосферната циркулация. Авторите визират
концепцията за климата на гръцкия философ Аристотел, който идентифицира трите основни климатични
зони, известни на древния свят; екваториалната зона, полярната зона и умерен/средиземноморски свят като
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ги свързват директно с трите клетки(the Hadley cell, the Polar cell and the Ferrel cell) на атмосферната
циркулация в земната атмосфера. Преложена е дифиниця за климат „присъствие и действие на определен
тип циркулационни клетки в дадена планетарна ширина“. Дискутирано е как с познаването на три прости
метеорологични параметъра на кота на тропопаузата, температурата на тропопаузата и скоростта на
изтичане за всяка атмосферна клетка, в комбинация с измерването на площта на тази клетка, може да се
изчисли средната глобална повърхностна температура. Посредством математически модел, климатичният
модел Dynamic-Atmosphere Energy-Transport (DAET) е приложен индивидуален климатичен анализ към
всяка от трите атмосферни клетки и генериран паралелен композитен модел на планетарния климат на
Земята. Резултатите от модела DAET са сравнени с публикувано изображение на НАСА на изходящото
излъчване на дълги вълни на Земята, записано от CERES (Clouds and the Earth’s Radiant Energy System)
борда на NASA Aqua Satellite (фигура 6).
Колебания и изменение на климата в България

Фигура7 5. Аномалии на температурата на въздуха в
България спрямо периода 1961-1990 г.

Фигура8 6. Аномалии на годишните валежи в
България спрямо периода 1961-1990 г.

В България от края на 1970-те се наблюдава тенденция към затопляне, като през втората половина на XXти век зимите са по-меки. След 1989г. двадесет и шест от общо тридесет години са с положителни
аномалии на средната годишна температура на въздуха спрямо климатичната норма на базисния период
(1961 – 1990г.) като тук може да се включи и 2019г. Не липсват и по-студени такива, например през 2007г,
2012 г. (Фигура 7). Периодите на засушаване са най-осезаеми през 1940-те години и последните две
десетилетия на XX-ти век, като най-неблагоприятни са 1945г. и 2000 г. (Фигура 8). Увеличава се средния
брой дни с денонощни суми на валежите над 100 mm – с около 30% за периода 1991-2016 г. спрямо
референтния период.
Валежите показват тенденция към спадане в края на миналото столетие (Фигура 8). След средата на
1990-те години годишните суми в mm показват тенденция към повишение в повечето райони на страната.
Количеството на валежите е неравномерно разпределено. Средните годишни стойности се изменят в
широки граници от 500-550 mm в някои части на Дунавската равнина и Горнотракийската низина, до1000
mm – 1400 mm с нарастване на надморската височина (Фигура 9). Най-ниски, под 500 mm, са валежите в
източните райони на Дунавската равнина и някои райони на Черноморското крайбрежие. В голяма част от
Дунавската равнина сумите са 600-700 mm. В Горнотракийската низина годишно падат между 500-700 mm,
като най-сухи са районите на Пазарджик и Садово. В крайбрежните зони валежите са около 500mm, повисоки на юг, където достигат до 800 mm. Пространственото разпределение на годишните валежни суми
определя като по-сухи според сумата на валежите: Дунавската равнина-Монтана, Враца и Плевен, някои
области около София, поречието на р. Струма (Кюстендил и Благоевград), Горнотракийската низина;
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землището на Ямбол; Източна България – в области Шумен, Силистра, Добрич, Варна и Бургас. Пониските валежи са предпоставка за засушаване в Шабла, Каварна и Балчик; Аксаково, Варна, Несебър и
Поморие. През топлото полугодие повечето райони от Югоизточна България са с висока уязвимост към
атмосферно засушаване през периода от април до септември поради по-високите стойности на
температурата на въздуха.
През последните години се увеличава честотата на екстремните метеорологични и климатични явления
(Meehl et al.2007). Има значително увеличение на средния брой дни с денонощни суми на валежите над 100
mm – с около 30% за периода 1991- 2016 г. спрямо базисния период 1961-1990 г. Наблюдава се
положителна тенденция при случаите с типично пролетно-летен тип облачност с валежи от дъжд,
гръмотевични бури и понякога с валежи от град през зимни месеци като януари и февруари. Повече е
средния брой дни с гръмотевични бури и градушки в по-хладни десетдневния през април и септември през
периода 1991-2016 г., спрямо същите за базисния период 1961-1990 г. Годишната амплитуда на
температура на въздуха намалява – минималната температура се повишава по-бързо от максималната.
Височината на снежната покривка показва тенденция към намаление в края на миналия век (напр., Petkova,
2004).

Фигура 9. Климатична карта на годишните валежи в
България
Като индикатор на климата, широколистните гори променят долната си граница към по-голяма надморска
височина. Съществува тенденция за увеличаване на недостига на вода в почвата в резултат на повишения
разход на вода, която се изпарява от повърхността на почвата и посредством транспирацията на
растителността (напр., Георгиева, 2014).
Някои причини за климатичните изменения

Фигура 10. Преместване на континентите

Фигура 11. Парников ефект
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Съществуват различни хипотези за климатичните промени в миналото, класифицирани най-общо в
три групи: астрономически, физически и геофизични. Астрономическите хипотези свързват промените на
климата с изменения в елементите на земната орбита - ексцентрицитета (сплеснатостта) й, прецесията на
оста на земното въртене и изменение на ъгъла между земната ос и орбита. През 1867 Джеймс Карол прави
връзка между миналите ледникови периоди и регулярното изменение на сезонното разпределение на
слънчевата радиация. Тези изменения оказват различно влияние върху разпределението на потока слънчева
радиация. Отчитайки сумарното им действие Миланкович построява крива за отклонението на летните
суми на слънчевата радиация от съвременните през последните 65 хил. години. Периодите, когато тези
суми са най-малки доста добре се съгласуват с ледниковите през Четвъртичния период (последните 128
млн. години), но за Третичния период не са открити признаци за заледяване. Физическите хипотези
свързват измененията на климата с промени в потока слънчева радиация, достигащ земната повърхност,
предизвикани от физически процеси в самото Слънце и от изменения в състава на земната атмосфера, както
и на развиващите се в нея процеси. Симпсън (1934г.) предлага хипотеза, свързваща измененията на климата
с колебанията в интензивността на слънчевата активност с диапазон около 40% и период от порядъка на
100 хил. години. Хипотезата обяснява защо всеки максимум на слънчевата активност се съпровожда с два
ледникови периода, разделени от кратък, топъл и влажен междуледников период, а всеки минимум - с
дълъг, студен и сух междуледников период. Тиндал и Арениус обясняват затоплянията и застудяванията с
изменението на количеството СО2 в атмосферата, от което зависи интензивността на парниковия ефект.
Съгласно тази хипотеза, бурното развитие на растителността в периода преди Карбона е довело до
намаляване на количеството СО2 и последващо заледяване. Допуска се, че някои мега изригвания могат да
оказват по-времетраен (дългосрочен) ефект върху климата (напр., Zielinski, 2000). При изригването на
вулкана Пинатубо (1991 г.) в стратосферата са постъпили 20 млн. тона SO2, които са причинили глобално
захлаждане на атмосферата в периода 1991 – 1993 г. с около 0.1°C –0.3°C (напр., Robock, 1994). Хъмфиз
обяснява застудяванията с честите вулканични изригвания в геологичното минало на планетата, водещи до
понижаване прозрачността на атмосферата и понижаване на температурата. В резултат на изригвания в
тропо и страто сферата постъпват големи количества водни пари, CO2, серен диоксид (SO2), хлороводород
(HCl), флуороводород (HF) и пепел (напр, McGee et al., 1997). Вулканичната пепел, изхвърлена в
атмосферата се спуска на земната повърхност много бавно (от една до три години) и освен, че силно
отразява и разсейва късовълновата слънчева радиация, задържа незначително дълговълновото излъчване.
Геофизичните (геолого-географските) хипотези търсят причините за измененията на климата в промени във
физикогеографския облик на Земята (промени в конфигурацията на континентите, изменения в нивото на
Световния океан, формиране на планински масиви и др. (Фигура 10), които оказват влияние върху
разпределението на температурата в общата атмосферна циркулация, океанските течения, площта на
криосферата, а оттам - върху климата. Най-достоверна изглежда хипотезата на Вегенер-Кьопен (1912) за
дрейфа на континентите и преместването на земните полюси, съгласно която във всички геологични епохи,
започвайки от Карбона, са съществували тези климатични пояси, които проследяваме и днес, но се е
променяло положението им. Тази хипотеза се съгласува добре с данните за климатичните изменения в
Палеозоя и Мезозоя. Всяка от горните хипотези, обяснява добре едни факти и не толкова успешно други,
не по-малко важни. В повечето случаи хипотезите се допълват взаимно.
Антропогенна дейност. Някои от идеите, като например тези за ролята на количеството СО2 и
количеството аерозоли, са много актуални и днес. Влиянието на човека върху климата се осъществява, като
се променят някои свойства на компонентите на климатичната система - повърхността на сушата,
растителността, състава на атмосферата. Това влияние започва да се проявява много отдавана в резултат на
обработването на земята, изсичането на горите, урбанизацията и т.н. Разликата между далечното и
близкото минало е, че след Индустриалната революция мащабите на въздействието стават много големи и
се появява риск от бързи изменения на климата, причинени от човека. Климатът на нашата планета
постоянно се променя, но ако в миналото това е било естествен процес, сега е възможно тя да бъде
причинена от човешката дейност. Климатът на Земята се определя от слънчевата енергия, която достига до
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нея и разпределението и в системата земна повърхност - атмосфера. Част от нея се отразява директно, а
342W/m2 преминава през атмосферата като 31% се отразяват обратно (Андреев и колеги, 2010). Останалите
235W/m2 частично се поглъщат от атмосферата като около 168W/m2 достигат и затолят земната
повърхност и океаните. В резултат на това земята става източник на инфрачервено лъчение. За разлика от
слънчевата радиация, голяма част от която се пропуска през атмосферата, около 90% от земното излъчване
се поглъща от нея. Атмосферата се нагрява и на свой ред излъчва дълговълнова радиация близо до земната
повърхност и приземната температура се оказва по-висока, отколкото би била при липсата на атмосфера.
Това е същността на т.нар. “Парников ефект” (Фигура 11). Основен принос за него имат водната пара,
въглеродният диоксид, озонът и други газове (поради което се наричат парникови), както и облаците.
Необходимо условие за съществуването на парниковия ефект е и понижаването на температурата с
височина. Тъй като големината на парниковия ефект зависи от количеството на парниковите газове, много
учени смятат, че увеличените концентрации на някои от тях в резултат на човешката дейност (изгаряне на
големи количества изкопаеми горива, изсичане на горите, различни селскостопански дейности и др.) могат
да предизвикат изменения на климата (напр., Gerlach, 2011). Велев, (2000) отдава тенденцията на
увеличаване на температурата на въздуха в България не на парниковия ефект, а на намаляване броя на
средиземноморските циклони и активизиране на северноатлантическото колебание, което води до
преобладаваща зонална циркулация.
Според Междуправителствената група от експерти по изменение на климата значителното
повишение в атмосферните концентрации на парниковите газове въглероден диоксид (CO2), метан (CH4),
двуазотен оксид (N2O) от 1950г. до наши дни е в резултат на човешката дейност. Съвременните количества
на въглероден диоксид и метан в атмосферата далече надхвърлят стойностите преди 650 хил. години.
Концентрацията на въглероден диоксид от 280 ppm1 през 1750г. е повишена до около 379 ppm през 2005г. и
около 390 ppm през 2009г., а концентрацията на метан е нараснала от 715 до 1774 ppb2 през 2005г.
Какво казват сценариите за бъдещето?
Сценариите описват в широки граници основните демографски, икономически и технологични фактори,
които оказват и ще продължават да оказват влияние върху бъдещите емисии на парниковите газове и
аерозолите в атмосферата. Очакванията (към 2030г.) за Южните райони на Европа е за повишение с до
2.0˚С през зимата и между 2.0˚С и 3.0˚С през летния период. Зимните валежи по всяка вероятност ще са пониски с 5% до 15%, а влажността на почвата през лятото ще се понижи с 15% до 25% (IPCC, 1990;
Alexandrov, 2011). Моделните резултати, направени на базата на основните емисионни сценарии
предполагат по-високи температури за България с между 2.0˚С и 5.0˚С до края на XXI-ви век.
Климатичните сценарии, с антропогенната дейност като фактор имат основно хипотетичен характер и не
трябва да се разглеждат като прогноза. Те са създадени главно, за да се установи чувствителността на един
или друг сектор (земеделие, гори, води ресурси, туризъм ) към възможни промени в климата. Тези
сценарии се получават от модели, които не могат да обхванат сложните процеси и взаимодействия между
отделните звена в климатичната система, както и социално-икономическите механизми, действащи в
обществото. Въпреки това, по резултатите от климатичните сценарии може да се оцени влиянието на даден
метеорологичен елемент, какви са рисковите моменти, например за аграрния сектор. Те задават насоката за
избор на отговорни, политически решения.
Влияние върху секторите. Ключовата дума е уязвимост. Когато крехкият баланс е нарушен, в стремежа си
към равновесие, системата реагира с изменение на основни фактори-температура и валеж. Тези изменения
оказват съществено влияние върху условията на средата и живота в нея. Процесите в секторите не се
случват сами за себе си, а са свързани помежду си като имат и обратни връзки с климата. Например, те
засягат здравния статус на горите и биоразнообразието, но от своя страна горските площи оказват
отражение върху климата и качеството на почвите; в резултат на селското стопанство се продуцират
значими количества метан. Очаква се изменението на климата да има широкообхватни ефекти върху
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околната среда и върху социално-икономическите сфери и свързаните с тях сектори, включително водните
ресурси, земеделието и продоволствената сигурност, човешкото здраве (повече хора с риск от дискомфорт
и заболявания), сухоземните екосистеми и биологичното разнообразие и крайбрежните зони. Промените в
модела на валежите вероятно ще доведат до сериозен недостиг на вода и / или наводнения като последните
освен с икономически щети може да са свързани и със загуба на човешки животи. Необходимостта от вода
като цяло нараства заради демографският прираст. Затова е от особена важност повишаване ефективността
при използването на наличните ресурси. Предвижданията показват, че изменението на климата може
допълнително да повлияе върху възстановяването на оттока и подпочвените води в много държави с воден
стрес включително и Средиземноморския регион. Повишаването на температурите следва да се отрази
върху фитоклиматичните сезони. Сектор земеделие се грижи за производството на храна и суровини за
другите отрасли. Не случайно този доклад започна с някои нови документи, които маркират позицията на
Европа именно в тази област. Както климата така и храната е свързана със здравето на хората и
икономически сътресения и вариране в добивите ще се отразят негативно. Много от инфекциозните
заболявания са чувствителни към климата и времето. Стреса от горещи вълни и повишена влажност в
комбинация със замърсяване на въздуха ще засегне най- вече здравния статус на живеещите в градски
условия. Живите организми са индикатори на климата. Измененията и екстремалните явления могат да
окажат съществено отражение върху продуктивността, разпространението и отглеждането на основни
култури като у нас най-засегнати ще останат пролетните култури в Югоизточна България. Затова зелените
политики са обективна необходимост. Както и сините политики - без вода животът е невъзможен, а без
напояване –земеделието е неефективно. За България моделните предвиждания клонят към намаление
поради повишаване на температурата и валежни дефицит. Използването на земеделските земи е въпрос на
рентабилност (напр., Audsley , 2006). Икономиката е в основата на повечето както активни така и пасивни
мерки за смекчаване на негативните последствия. В сферата на туризма, последиците могат да имат
различни измерения в отделните части на света.
Заключение
Колебанията и измененията на отделните фактори са породени от стремежа на системата да запази
равновесното си състояние. Климатичните зони са дефинирани, но в регионален мащаб локалните
особености съдават характерни специфики. В последните години се наблюдава повишаване на
температурата на въздуха и промяна в количествата и разпределението на валежите. Антропогенната
дейност чрез изсичането на горите, замърсяването на въздуха и безразборното изразходване на природните
ресурси се счита за допълнителен фактор, водещ до климатични изменения. Коментира се нарастване на
честотата на екстремалните събития с метеорологичен произход. Климатичните промени се отразяват
върху естествените условия и живота на хората. Ако и климата да се свързва от някои автори с много дълги
и „безкрайни времеви интервали“, границите от около 30 г показват тенденциите и насоките с оглед
уязвимостта и адаптацията на живота и секторите към статистически установени изменения. Всички
сектори са в преки връзки помежду си що се касае до неблагоприятни феномени като съществуват и
обратни такива. Климатичните модели с известна научна “несигурност“ (Houghton, 1994) задават
правилната посока за вземане на адекватни, управленски решения. Научните изследвания са ключови за
адаптацията на секторите и основа на повечето документи, анализи и оценки на риска. Хората разбират, че
имат шанс и задължение да забавят негативните процеси, в частта, зависеща от тяхната дейност. Какво като
ресурс ще остане за бъдещето е въпрос на изразходването му сега, в настоящият момент. Защото
намаляването на емисиите и съхраняването на ресурсите зависи и от индивидуалния принос. Малките
промени могат да имат съществено значение. Отоплението с минимална и зелена енергия, икономичното
използване на питейната вода, сотирането на отпадъци, интелигентото купуване, събирането на знания и
инфомация и екологията в начина на мислене е нещо, което всеки може да направи.
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Колебания и изменения на климата в България, свързани със сушата и
неблагоприятното и влияние върху земеделието
Веселин Александров & Надежда Шопова
Институт за изследвания на климата, атмосферата и водите при Българска Академия на Науките
E-mail: nadashopova@gmail.com

Резюме. Проблемът с глобалните промени в природата и влиянието им върху обществото и екосистемите
се превръща в основен приоритет в работните планове на учените и поддържа постоянния интерес на
политиците и медиите. Хората проявяват нарастваща загриженост към климатичните промени и свързаните
с тях екологични проблеми, както и към потенциалните мерки за преодоляване на негативните последици
от тези промени. Флуктуациите и изменението на климата са най-голямото екологично предизвикателство
със значително въздействие върху екосистемите, производството на храни, водните ресурси и
икономическия растеж. България е разположена в един от регионите, който е особено уязвим на
климатичните изменения (чрез повишаване на температурата и разпределението на валежите) и на
повишената честота на свързаните с тях екстремни събития, като суша и засушаване. Тази статия
предоставя основни изследвания на измененията и колебанията на климата в България и свързаните с тях
въздействия на сушата върху културите.
Ключови думи: суша, България, климатични изменения, земеделие

Climate variability and change in Bulgaria and related drought impacts on crops
Vesselin Alexandrov & Nadezhda Shopova
Climate, Atmosphere and Water Research Institute at Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria
E-mail: nadashopova@gmail.com

Abstract. The problem of the global changes in nature and their influence on society and the natural ecosystems became
the main priority in the work plans of scientists and constant interest for the politicians and media. Society shows an
increasing concern toward the climate changes and the associated ecological problems, as well as to the potential
measures for overcoming the negative consequences from these changes. Fluctuations and climate change are the
greatest environmental challenge with significant impacts on ecosystems, food production, water resources and
economic growth. Bulgaria is situated in one of the regions that is particularly vulnerable to climate change (mainly
through temperature increase and extreme precipitation) and to the increased frequency of climate change-related
extreme events, such as droughts and floods. Consensus exists in the scientific community that climate change is likely
to increase the frequency and magnitude of extreme weather events. This paper provides main studies in climate
variability and change in Bulgaria and related drought impacts on crops.
Keywords: drought, Bulgaria, Climate change, agriculture

Въведение
Като част от климатичния цикъл на Балканския полуостров засушаването в България е регистрирано в
миналото, наблюдава се в съвременните климатични условия на страната като се очаква засилване на
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неблагоприятния му ефект върху земеделието в бъдеще. Проблемът засяга всички сектори затова е обект
на научен интерес и във фокуса на редица публикации и проучвания както в чужбина така и у нас. В
последните години у нас се разглежда методология за наблюдение и изследване процесите на суша и
засушаване и състоянието на земната покривка чрез сателитни методи и средства, която използва
индекси на вегетация на растителната покрива, получавани чрез съответните математически алгоритми
като „продукти“ (или производни) от сателитните данни (Белев и колеги, 2019). Резултатите от същата
публикация показват, че данните от 1994, 2000 и 2007 могат да се използват като калбровъчни и долен праг
при изследване на процесите на суша и засушаване (Белев и колеги, 2019). Засушаването като явление е
изключително многопластово и разнообразно по вид, проявление и интензивност. (Чиликова, 2013).
Проявява се като устойчиво намаление на компонентите на водния цикъл (валежи, речен отток, подпочвени
води, почвена влажност) под средните стойности. (Александров, 2011; Tallaksen & Van Lanen 2000; Beran &
Rodier, 1985) и има характерни фенологични измерения в отделните сезони. В най-общ план се дифинират
няколко типа суша: почвена, атмосферна, почвено-атмосферна, хидрологична и социално-икономическа.
Почвеното засушаване е процес, резултат от продължителен безвалежен период и се наблюдава през
всички сезони. Движението на водата в почвата може да се оцени чрез измененията в стойностите на
агрохидрологичните константи при различните типове. При почвеното засушаване коренообитаемия слой
просъхва, което води до воден стрес при растенията, промяна във физиологичните им функции и редукция
на добивите. Атмосферната суша е комбинация на валежния дефицит с ниска влажност на въздуха.
Комплексното действие на ограничаващите оптималното развитие фактори като ниска продуктивна
влажност, висока температура на въздуха, горещ вятър и липсата на валежи със стопанско значение е с найнеблагоприятно въздействие върху растенията. Характерно е за летния период, когато температурите на
въздуха са високи и често е съпътствано със сухи и горещи ветрове-суховеи. Суховеите водят до
припламване предивременно узвяване; окапване на цветовете на фасул, памук, люцерна (Драганов и
Гюрова 1982). Явлението с особена опасност за земеделските култури е проучвано от (Gocheva et al., 2010)
за периодите 1961-1990, 1961-2000 и 1991-2000 като авторите определят някои температурни граници,
дефицита на влажност, посоката и скоростта на вятъра в отделните части на страната. Същото изследане
Gocheva еt al., 2010 за периода 1961-2000 г. показва, че с най-голяма честота суховеи се случват през юли и
август, с продължителност 3-4 дни, като в Северна България случаите са 25% в Южна 40%, като
тенденцията е към увеличение през последните десет години (1991-2000). У нас в земеделската
метеорология според интензивността им се дифинират засушаване и суша като при първата може да не се
наблюдават морфологични изменения при земеделските култури (Драганов & Гюрова, 1982).
Продукционният процес е интегриран отговор на растенията към конкретни екологични фактори (Керин и
колеги, 1997). Категоризираната като много интензивна суша води до понижение на добива с повече от
50%, силната-с между 20% и 50%, а слабата до 20% (Драганов & Гюрова, 1982). Видовете суша са в тясна
връзка и действат комплексно върху отделните сектори. Няма как да се осъществява мелиоративна дейност
при значимо намаление на водните ресурси или социално-икономически измерения на явлението. Тази
публикация има за цел да направи оценка на температурата и валежите в България и свързаните с тях
засушавания с отражение върху земеделското производство. Въздействието на сушата върху основни
земеделски култури в бъдеще е оценено чрез използване на климатични сценарии и модели.

Метод и данни
За оценка на климатичните колебания и сушата са използвани данни на основните метеорологични
параметри като валеж - количество в mm и средна температура на въздуха от метеорологичната мрежа на
НИМХ. Индексът на De Martonne, E. (1926) за станции Ивайло, Пловдив и Карлово за периода 1961-2019
е пресметнат като IDM = ΣR / T + 10, където ΣR е годишната сума на валежа в mm а T е средната годишна
температура на въздуха в ⁰C. Степента се определя между суха и много влажна в граници 60 (Excessively
humid)<IDM <10(Arid). IDM е индекс на сухота/влажност, подходящ за регионална оценка. Безводността е
степента, в която климатът няма ефективна, стимулираща живота влага; обратното на влажността, в
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климатичния смисъл на термина (American Meteorological Society, 2006). Тенденциите в температурата,
валежа и индекса са оценени чрез непараметричния тест на Mann-Kendall (Salmi et al., 2002).Определени са
интервали на сумите на валежа по десетдневки както следва: ΣR <1mm; 1mm < ΣR< 5mm; 5mm < ΣR<
10mm; 10mm < ΣR< 15mm; 20mm < ΣR< 40mm; 40mm < ΣR< 60mm; 60mm < ΣR. Пресметнати са случаите с
20 и повече дни с валеж ΣR< 1 mm в някои важни за растенията месеци през същия период 1961-2015. За
анализ на някои добиви са използвани данни он НСИ. Коментирани са очаквания за развитието на
слънчоглед и царевица в бъдеще на база на климатични сценарии и модели (HadCM2 A2 -SRES (Special
Report on Emission Scenarios; Nakićenovićet al., 2000; Crop yield model ROIMPEL (Mayr et al., 1996).
Предложени са мерки за адаптация и смегчаване на неблагоприятното влияние на сушата върху
земеделския сектор като са прегледани и основни документи.

Резултати

Фигура 1. Аномалии на температурата на въздуха в
България спрямо периода 1961-1990 г.

Фигура 2. Аномалии на годишните валежи в
България спрямо периода 1961-1990 г.

Колебания на температурата и валежите през 1901-2010. Климатът е в състояние на
перманентни промени, никога не е бил постоянен в геоложката история на Земята и някои автори (Белев и
колеги, 2019) предлагат понятието „климатични промени“ да бъде заменено с „глобални колебания на
климата“. Началото на 20 век започва с отрицателни отклонения (фиг.1). Добре изразено запотляне се
забелязва между 1915г.-1939 г. За интервала 1940г.-1944г. е характерен спад в стойностите на
температурата, последван от по топъл период, който продължава до 1950 г. След края на 1970 г. се очертава
тенденция към повишаване като най-топли са 1940 и 2000, а отклонението е с превес на стойностите през
топлото полугодие. Към края на миналото столетие (фиг.2) валежите показват тенденция към намаление.
Най-продължителни засушливи периоди се забелязват през 1940 и последните две десетилетия на 20 век.
Най-негативни са сушите през 1945 и 2000, като втората година е и сред двете най-топли в периода 19102000 г. В резултат на поднормените валежи (Фигура 2) с отражение върху добивите при земеделските
култури са 1918, 1924, 1943, 1945, 1946, 1947, 1949, 1953, 1958, 1959, 1962, 1968, 1974, 1977, 1989, 1990,
1992, 1994, 1990, 2000, 2007, 2008, 2011. Сушата през 1949 е продължава 9 месеца и е компрометира в
голяма степен реколтата от есенни култури, а през 1959 г понижението в добива на пшеница в страната е
средно с 50kg/da; царевица-80kg/da; слънчоглед-40kg/da. (Драганов & Гюрова, 1982). Графиката показва
спад при количествата на валежите след края на 1970 за сметка на топлото полугодие като в 14 от 20
години сумите са под климатичната норма.
Количеството на валежите е неравномерно разпределено. Средните годишни суми се изменят в
широки граници от 500-550 mm в някои части на Дунавската равнина и Горнотракийската низина, до1000
mm – 1400 mm с нарастване на надморската височина. Най-ниски под 500 mm са валежите в източните
райони на Дунавската равнина и някои райони на Черноморското крайбрежие (фиг. 6).
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Фигура 3. Валежите през 2000 г. -значително
по-малко от нормите

Фигура 4. Среден добива на царевица в kg/da
2000г спрямо 1970-2000г, НСИ

В голяма част валежите в Дунавската равнина са със суми 600-700 mm. В Тракийската низина годишно
падат между 500-700 mm като най-сухи са районите на Пазарджик и Садово. В крайбрежните зони
валежите са около 500mm, по високи на юг, където достигат до 800 mm. Пространственото разпределение
на годишните валежни суми определя като по сухи според сумата на валежите: Дунавската равнина Монтана, Враца и Плевен; някои области около София, поречието на р. Струма (Кюстендил и
Благоевград); Горнотракийската низина; землището на Ямбол; източна България – в области Шумен,
Силистра, Добрич, Варна и Бургас. По ниските валежи са предпоставка за засушаване в Шабла, Каварна и
Балчик; Аксаково, Варна, Несебър и Поморие. Различията и неравномерното разпределение на валежите
през топлото полугодие влияят върху устойчивостта на добивите при пролетните култури. През топлото
полугодие повечето райони от Югоизточна България са с висока уязвимост към атмосферно засушаване
през периода от април до септември поради по високите стойности на температурата на въздуха.

Фигура 5. Средна температурата на въздуха в
България през периода 1961-1990 г

Фигура 6. Сума на валежа в mm в България през
периода 1961-1990 г.

Разпределение на десетдневните периоди с валеж в различни интервали 1961-2015. През важни за
растенията фази, по детайлно разпределение на валежите по десетдневки и в различни интервали за
периода 1961-2015 в 18 станции от уязвими на засушаване райони е представено на фигури 7-10.
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Фигура 7. Разпределение на десетдневните
Фигура 8. Разпределение на десетдневните периоди
периоди с валеж в различни интервали април
с валеж в различни интервали октомври
През пролетта и есента, когато температурата е по ниска въздействието и върху земеделието е свързано с
воднофизичните свойства в повърхностния слой на почвата и възпрепятства обработката, сеитбата и
поникването на пролетните култури и есенниците. В повечето случаи промяната в датата на сеитба и
началния старт имат съществено отражение върху целия вегетационен период. През април за периода 19612015 безвалежните десетдневки са около и под 20%, заедно със сумата между 1mm и 5mm около 40% в
Пловдив, Садово, Ивайло като най-малко са случаите през второто десетдневие (фиг.7). Повече са случаите
през есента (октомври) между 20 и 30% заедно със сумата между 1mm и 5mm до 50% (фиг.8). Летните
суши у нас най-често са почвено-атмосферни и се случват в критичните по отношение на влажността
фенологични фази на земеделските култури.

Фигура 9. Разпределение на десетдневните
Фигура 10. Разпределение на десетдневните
периоди с валеж в различни интервали юли
периоди с валеж в различни интервали август
Десетдневните периоди без валежи са повече през август в сравнение с юли (фиг. 9 и 10). Случаите със
суми <1mm се наблюдават с най-висока честота през август, когато достигат до 50% при станциите с ниски
летни валежи като Бургас, Ивайловград, Крумовград през първа и втора десетдневка на август, а заедно със
сумите до 5mm процентът нараства до 70%. До 30% са в станциите от Горнотракийската низина-повече
през първа и трета десетдневка.
Разпределение на случаите с 20 и повече последователни дни без валеж 1961-2015. През
периода на сеитба и поникване на рапица и зимни житни култури в района на Асеновград случаите с 20 и
повече дни без валеж са около и над 20% през двата месеца (фиг.15,16). С най-голяма честота са станциите
Ивайловград и Свиленград, където през септември този процент е над 20%. През септември с най-малка
честота са станции Сливен и Казанлък. Районът на Садово е по сух в сравнение с Ивайло и Пловдив.
Сухите периоди са предпоставка за влошаване на агрофизичните свойства на почвата и забавяне на
подготовката на площите и сеитбата на рапица.
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Фигура 11. Случаи с 20 и повече
дни с валеж <1mm април

Фигура 12. Случаи с 20 и повече
дни с валеж <1mm май

Фигура 13. Случаи с 20 и повече
дни с валеж <1mm юли

Фигура 14. Случаи с 20 и повече
дни с валеж <1mm август

Фигура 15. Случаи с 20 и повече
дни с валеж <1mm септември

Фигура 16. Случаи с 20 и повече
дни с валеж <1mm октомври

През октомври, когато са оптималните агротехнически срокове за сеитба на пшеница резултатите показват
относително равномерно разпределение на случаите във всички станции с % между 20% (Асеновград) и
13% (Съдиево). Есенната суша е предпоставка за изтегляне на сеитбата към по късна дата, донякъде
благоприятствана от тенденциите в хода на температурата на въздуха (фиг.16). През април (при сеитба на
пролетни култури) стойностите показват по малко от 10% като станциите от Тракийската низина-Садово и
Пловдив както и Ямбол се доближават до 10% (фиг.11). През май, Стара Загора, Ямбол както и Свиленград
и Ивайловград (с ниски летни валежи) са със случаи без валеж близък до 10 %. (фиг. 12, 13, 14). Тези
периоди в повечето случаи могат да доведат да проблеми при обработката, сеитбата и поникването на
пролетните култури като слънчоглед, соя, фасул и царевица. Случаите на 20 и повече дни без валеж
нарастват през летния период, когато са критичните по отношение на вода фенофази при повечето
растения. Наблюдава се сходство при честотите за юли и септември като през втория месец те са дори
малко по високи. Близо до 20 % са станции Асеновград, Бургас, Кърджали и Свиленград, а около 30%Ивайловград. Най-много случаи 20 и повече последователни дни без валеж се наблюдават през август
(фиг.14). В станции Ивайловград, Свиленград, Асеновград, Бургас, Елхово случаите са до 30%. Един от
най-сухите райони Ивайло е с около 10%, по малко от станции Стара Загора, Пловдив и Садово, при които
процентът е в интервала 15% - 20%.
Валеж, температура и De Martonne (IDM) 1991-2019. По отношение на периода 1991-2019 в основни
земеделски райони на страната се наблюдава повишаване на температурата на въздуха (Табл. 1). Отчита се
статистически значим трен (***) в стойностите на годишната температура на въздуха в станции Пловдив,
Пазарджик и Карлово. Не се отчита значим тренд в годишната сума на валежите. За оценка на
засушаването са подходящи различни индекси, които са разработвани у нас от редица автори (Nikolova et
al., 2012; Колева & Александров, 2008; Александров и колеги, 2011). В това изследване хода на
засушаванията е проследено с помощта на годишната стойност на индекса на De Martonne, (1926) за някои
сухи райони в Горнотракийската низина и по високи части на страната, подходящи за земеделие (Карлово).
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Таблица 1. Оценка на тренда в температурата на въздуха, валежите и De Martonne (IDM ) 1991-2019г.
параметър
средна годишна температура
годишна сума на валежа
индекс на Де Мартон

First year Last Year n
1991
2019
28
1991
2019
28
1991
2019
28

параметър
средна годишна температура
годишна сума на валежа
индекс на Де Мартон

First year Last Year n
1991
2019
29
1991
2019
29
1991
2019
29

параметър
средна годишна температура
годишна сума на валежа
индекс на Де Мартон

First year Last Year n
1991
2019
29
1991
2019
29
1991
2019
29

Mann-Kendall trend
Карлово
Test S Test Z
Signific.
3,54 ***
1,44
0,85
Пловдив
Test S Test Z
Signific.
4,11 ***
1,74 +
2,23 *
Ивайло
Test S Test Z
Signific.
3,85 ***
1,52
0,92

Sen's slope estimate
Q
0,06
3,82
0,10

Qmin99
Qmax99
0,02
0,09
-3,99
12,77
-0,30
0,50

0,07
4,32
0,31

Qmin99
Qmax99
0,03
0,10
-2,75
11,94
-0,06
0,72

0,05
4,03
0,12

Qmin99
Qmax99
0,03
0,08
-2,43
16,56
-0,19
0,68

Q

Q

Увеличаването на стойността на индекса IDM при постоянна температура предполага увеличаване на
валежите (Baltas, 2007).

Фигури 17 и 18. Ивайло, IDM и ∆19611990

Фигури 19 и 20. IDM и ∆1991-2019

В конкретния случай и период се наблюдава положителен тренд в хода на температурата. Средните
стойности IDM в изследваните станции и през двата периода са в интервала 10-25 за Пловдив-25, а Ивайло23, което определя района като (moderately arid). По висока е стойността в Карлово-28, който поради по
високата си надморска височина показва и малко по благоприятни условия на овлажнение. Прави
впечатление, че както най-високите така и най-ниските стойности на идекса са измерени през последните
20 години, след 1991-съответно Ивайло (IDM=92000г и IDM= 382014г); Пловдив (IDM =122000г и IDM=422014г);
Карлово (IDM=142000г и IDM=512014г). В този случай може да се коментира повишаване на честотата на
екстремалните събития като резултат от колебанията на климата. По отношение на индекса на De Martonne
статистически значим положителен тренд (*) се наблюдава само в Пловдив (табл.1).
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Фигури 21 и 22. Пловдив IDM и ∆1961-1990

Фигури 23 и 24 Пловдив IDM и ∆1991-2019

Най-сухата година е 2000 като индекса De Martonne е с отрицателно ∆ (между 12 и 15) в Ивайло, Пловдив и
Карлово като сумата на валежа в mm за същата година е съответно 208 mm; 293 mm и 304 mm (фиг. 3; 511). Най-високите валежни суми са Пловдив-701mm, Ивайло-889mm, Карлово-1160mm. С IDM < 20 в
станция Ивайло са годините 1992, 1993,1994, 2011, 2013, 2016, 2019, като 2000г е под 10. В Пловдив IDM <
20 се наблюдава през 1991, 1992, 1993, 1994, 1996, 2000, 2004, 2008, 2009, 2011(фиг. 17-28).

Фигури 25 и 26. Карлово, IDM и ∆1961-1990

Фигури 27 и 28. Карлово, IDM и ∆1991-2019

След маркираните като неблагоприятни за земеделските култури 2000, 2007, 2011, 2013. с характерни
прояви на сушата се очертава и 2020г. с месечната сума на валежа в района на Пловдив за септември едва
1.9 mm, а в Пазарджик, Хасково, Чирпан и Видин - под 5 mm. В този случай почвените влагозапаси остават
ниски около 50% ППВ и агрофизичните свойства на почвата в слоя 0-10 cm са причина за отлагане на
сеитбата на рапица за октомври, като през периода се набюлюдават високи стойности на температурата на
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въздуха. Съгласно информация на НИМХ и индекса на засушаване SMI (Месечен бюлетин/септември
2020), условията в средата на месеца са определени като екстремно и силно сухи в основните земеделски
райони на страната. Земеделски производители от района на Южна България съобщават за ниски добиви в
резултат на отглеждани при неполивни условия площи с пролетни култури и поднормените валежи в
репродуктивна фаза.
Бъдещи очаквания. Английският математик Луис Ф. Ричардсън създава пърия числен модел и
съставя 6 часова прогноза на времето като подхода му е описан по късно (Richardson, 1965). На база на
неговите методи са съставени и първите прогнози. Смята се, че парниковите газове са основния фактор
водещ до изменение в температурата в глобален и регионален мащаб, до промяна в количествата и
разпределението на валежите. Тези изменения се маркират много осезаемо чрез екстремалните явления
като наводнения и суша, които са и с най-голямо значение за живота. Към 2030г предвижданията за Европа
са към нарастване на температурата с около 2.0⁰С през зимата и с между 2.0⁰С и 3.0⁰С през лятото;
увеличение при зимните валежи и намаление с 5% до 15% при летните. Климатичните сценарии имат за
цел проследяване на чувствителността на секторите, в частност земеделието и агро и еко системите към
възможни изменения на климата. В група SRES се включват четири типа сценарии A1; B1; A2; B2 с общ
брой 40, от които 35 с пълен набор парникови газове. Сценариите A2 показват регионален икономически
растеж с най-бавни темпове в сравнение с останалите групи. Резултатите дават реалистична оценка върху
влиянието на абиотичния фактор върху растежа, развитието и продуктивността на основни земеделски
култури. На база на физиологичните им реакции, най-често изразени чрез добивите е възможно определяне
на насоката за бъдещо развитие и необходимите адаптационни мерки за намаляване на неблагоприятните
явления с метеорологичен произход. Очаква се промените в добива да са резултат от по неблагоприятните
условията на овлажнение в страната. Моделните резултати показват изменение в условията на овлажнение
към 2085 спрямо реферетния период. Разлика между валежите и евапотранспирацията, която през
референтния период е в интервала между минус 5 минус 25 с изключение на най-югоизточните части на
страната може да нарастне до минус 35 минус 100 (фиг. 29-30).

Фигура 29. Разлика между валежите и
евапотранспирацията mm до 1990

Фигура 30. Разлика между валежите и
евапотранспирацията mm до 2085

В България през ХХІ-ви век най-уязвими остават пролетните земеделски култури поради валежния
дефицит в критичните им фенофази; видовете, отглеждани върху неплодородни почви при неполивни
условия; обработваемите земи в Югоизточна България, където валежите са основен лимитиращ фактор за
оптимално развитие (фиг.31-32). Съгласно (HadCM2 A2) промяната в основните климатични фактори може
да редуцират чувствително добивите: при царевица - между 25 и 50%, а при слънчоглед-между 10 и 30
(фиг. 21, 22).
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Figure 31.
HadCM2 A2 changes in ( %) maize yield for 2071-208,
relative to current climate; RolMPEL

Figure
32. HadCM2 A2 changes in ( %) sunflower yield for 20712080, relative to current climate; RolMPEL model

Мерки за адаптация и синьо-зелени политики
В последните години опазването на природните ресурси и екологията като начин на мислене стават
приоритет както в Европа така и у нас. Сушата в земеделието ще продължи да нанася вреда и за в бъдеще и
това е добре маркирано в някои нови документи като “Megatrends in the agri-food sector: global overview and
possible policy response from an EU perspective” (study Requested by the AGRI committee, (Ferreira et al, 2019)“Globally, the increase in droughts and floods will decrease yields in general”. У нас адаптацията и
смегчаването на неблагоприятния ефект на сушата в контекста на глобалните и европейски насоки трябва
да включва синьо-зелени държавни политики с оглед постигане на устойчиво земеделие, но не на всяка
цена а с опазване и икономично използване на природните и водни ресурси. Мелиоративните,
агротехническите и селекционните дейности са основни средства за справяне с последиците от сушата.
Напояването е активна мярка за въздействие, която е необходима както във връзка с засушаването така и по
принцип. При добавяне на необходимата за растенията вода на практика суша няма как да настъпи
(Чиликова, 2013). България през следващите десетилетия я очаква затопляне и редуциране на валежните
количества, особено през топлото полугодие, което ще рефлектира върху изменението на наличните водни
ресурси (Kolcheva, 2019). Според географското си положение страната ни се намира в зоната на воден
дефицит (Христов, 2002). Многогодишните стойности на параметрите на водния баланс показват
средномногогодишна стойност на валежите в страната от 673mm, среден отток 169mm и изпарение, заедно
с транспирация и филтрация-504mm. Във връзка с измененията на климата, изследвания чрез
климатичните сценарии Reg CM3, Aladin Prome докладвани в международния проект „CC-WARE
Mitigating vulnerability of Water resources under Climate Change in South-Eastern Europe, 2014“ показват
намаляване на общия отток с около 30% в части от Гърция, България и Югоизточна Румъния през сухите
години (Kolcheva, 2020). Седемдесет % от водните ресурси се формират при по голяма надморска височина
и горска растителност като 60% от тях задоволяват нуждите за напояване. Поради състоянието на
напоителните съоръжения напояването не се използва рационално. В България през 2018 г. от „Напоителни
системи” ЕАД са полети общо 236 208 дка, като за това са подадени 278 598 хил. m3 водни маси, в т.ч. 116
870 дка ориз с 264 285 хил. m3 водни маси от общо 5 030276 ха използвана земеделска площ (Аграрен
доклад Б-я, 2018, фиг. 31). Подходяща правителствена стратегия и механизми на компенсация на загубите
както и финансиране на напояването и поощряване на повторно използване на вода ще повлияят
положително върху аграрния сектор.
Различни агротехнически дейности се използват за запазване на влажността на почвата и
повижаване на естественото овлажнение. Над горска растителност валежите са с 3 до 6% повече отколкото
на открито и под влиянието и в радиус от 30 km количеството е също повече с 9% (Василева, 2003). По
високата влажност е фактор за увеличаване на валежите (Раев, 1988). Полезащитните пояси променят
микроклимата и имат положителен ефект за температурата, въздушните течения, дъжда; увеличават
продължителността на периода със снежна покривка средно с 8 дни и намаляват интензивността на
снеготопенето с 32,4% (Василева, 2003) а оттам и подобряват водните запаси в почвата.
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Отглеждането на земеделски култури, суровина и храни по биологичен начин е сред водещите
направления в световните и европейски аграрни политики. Високата биологична стойност, чистотата и
вкусовите качества на храната са водещ мотив в това направление. Промяната в храненето, желанието за
използване на богати на витамини и диетични храни е свързано с човешкото здраве. В същото време
биологичните системи не се третират с пестициди и са по устойчиви във времето. Докладвани са резултати,
че отглежданата по биологичен начин салата показва статистически значима разлика в реакциите си в
сравнение с неторен и минерално торен вариант (Кostadinov et al., 2020). Ето защо и у нас стремежът е към
повишаване на отглежданите биологични площи. В аграрния доклад на България за 2018 полетата със
зърнено-житни култури, отглеждани по биологичен начин отбелязват повишение с 26,6% спрямо
предходната година; техническите култури – с 36%; а трайните насаждения отчитат ръст от 25,3%.

Фигура 31. Разпределение на поливките по площ и
количество подадена вода 2014-2018
Приоритетно направление в науката е акроклиматичното райониране на земеделските
култури при новите метеорологични условия. Преразгледано е зонирането на поливните режими на
Захариев, 1986. Предложено е групиране на хидромелиоративните райони за отглеждане на царевица в 5
групи (Popova et al, 2016). По отношение на отглеждането на пшеница е направена оценка на
влагообезпечеността за България като са определени като благоприятни районите предбалкана, крайните
северозападни райони, Сливен, Ямбол, Ивайло, Благоевград и нетипичните за зърнопроизводство- източни
Родопи (Георгиева, 2014).
Напредването на генетиката и селекцията дава широки възможности за справяне със стресови за
растенията фактори. Страната ни е с традиции и богата селекционна работа. В продължение на повече от
едно столетие в Садово се води селекция на пшеницата с повишена устойчивост за сухите условия на
България (Uhr & Chipilski, 2014). В последните години физиологичните методи се използват както за
оценка на сушата така и като метод за намаляване на неблагоприятното и въздействие върху земеделието.
Сухоустойчивостта при пшеницата е свързана с конкретните условия на околната среда и зависи от
установяването на ефективни критерии за отбор (Araus et al., 2002). В тази връзка е направена
индивидуална оценка на отделни линии и чужди сортове пшеница (Чипилски и колеги, 2006). Сравнени са
21 районирани сортове обикновена зимна пшеница, създадени в ИРГР Садово, по отношение на
водозадържаща сила и относителна тургесцентност на флаговия лист като съществени характеристики на
толерантност към засушаване. Сортовете Люсил, Прелом, Петя, Садово 772 и Гея-1 са определени като
толерантни на засушаване, а Садовска белия като чувствителен (Uhr & Chipilski, 2014). Изследвания,
свързани с водния статус чрез методите на растителната физиология са проведени при 15 дневен стрес на
засушаване за някои нови сортове пшеница (Chipilski & Georgiev 2014). Докладвани са резултати свързани
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с ролята на околната среда за параметрите на обмена на вода, съдържанието на хлорофил и размера на
листата при фъстъци (Stamatov et al., 2018).

Изводи
В резултат на климатичните колебания и изменения може да се коментира нарастване на екстремалните
събития в последните години, най-високите и най-ниските стойности на индекса на Де Мартон - IDM са
през периода 1991-2019. В изследваните райони за периода 1991-2019 статистически значим положителен
тренд се наблюдава при средната температура на въздуха в станции Ивайло, Пловдив, Карлово и индекса
на Де Мартон IDM в Пловдив. Стойностите на индекса на Де Мартон - IDM в изследваните сухи райони на
Горнотракийската низина са под 30 както за периода 1961-1990 така и за периода 1991-2019. Настоящата
година- 2020 е със сух септември и валежи в основни земеделски райони под 5mm за целия месец. По
отношение на продължителните безвалежни периоди с 20 и повече дни, разпределението по честота
показва сходство между месеците юли и септември, като най-много са случаите през август в изследваните
18 станции в периода 1961-2015. Разпределението на валежите по десетдневни суми през месеците април,
май, юни, юли и август са максимално близки до развитието на културите и могат да се използват при
прецезиране на поливните режими. Има предпоставка за естествено изтегляне на сеитбата на рапица и
зимни житни култури към по късна дата в резултат на ниска почвена влажност и валежи без стопанско
значение през есенните месеци, повлияна положително от тренда в температурата на въздуха.
Засушаванията водят до промяна в структурата на земеделието поради икономически натиск и варирането
в добивите. Рисковите фактори и сушата са причини производителите да избягват трудоемките, изискващи
редовно напояване интензивни култури. Предпочитанията са към култури с подчертана сухоустойчивост.
По често се изолзват царевични хибриди с кратка вегетация, а площите със слънчоглед се увеличават за
сметка на отглеждането на царевица като цяло. Може да намалее грижата за старите и създаването на нови
трайни насаждения и лозя. Отглеждането на втори култури, за които има добри температурни условия в
последните години е лукс.
Климатичните сценарии и модели показват влошаване на условията на овлажнение и намаление на
добивите при царевица и слънчоглед съответно с 25%-50% и 10%-30% за в бъдеще към 2085. Много хора и
учени си задават въпроса - Какво показват сценариите? ( Audsley et al., 2006). Те са предназначени основно
за анализ и избор на политически решения. У нас адаптационните мерки включват усилия за
рехабилитация на напоителната система и формиране на екологично мислене и познания с оглед запазване
на природните ресурси. Синьо-зелените политики на държавата следва да бъдат подпомагани от Българска
Академия на Науките, Селскостопанска Академия и другите университети и оперативни звена. Все пак
основния въпрос за земеползването, отглеждането на основни храни и суровина е свързан с рентабилността
на земята. Затова към инвестиции в рискови райони се подхожда с повишено внимание. Тук са необходими
финансови механизми, които минимализират рисковете. В България през ХХІ-ви век най-уязвими остават
пролетните земеделски култури поради валежния дефицит в критичните им фенофази; видовете,
отглеждани върху неплодородни почви при неполивни условия; обработваемите земи в Югоизточна
България, където валежите са основен лимитиращ фактор за оптимално развитие.
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Annual number of days with precipitation over 1.0 mm in the non-mountainous part
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Резюме. Броят дни с валеж над 1.0 мм представлява климатичен показател, чието изследване дава допълнителна
информация за климатичните особености на изследваното място. Използвани са основни статистикоматематически методи, като средна стойност, тренд-анализ, отклонение от нормата, екстремни събития по 10-ти
и 90-ти перцентил, рекордни стойности. За установяване на настъпилите промени в изменението на броя дни с
валеж на 1.0 мм се направи сравнение на два 30-годишни периода 1961-1990 г. - референтен и 1989-2018 г. – нов.
Броят дни с валеж над 1.0 mm в извънпланинската част на територията на страната варира средногодишно през
периода 1961–2018 г. между 66 и 86 дена. Изчисления тренд за всички станции показва намаление с около 1 ден
на десетилетие. При сравнение на двата периода се установи тенденция за намаляване в западните и южните
райони на страната, по-съществено в местата с континентално-средиземноморски климат. В останалата част на
страната се наблюдава увеличение на дните с валеж над 1.0 mm с 3% до 5.9%. През новия период са
регистрирани по-големи амплитуди на колебанията спрямо референтния период. Дните с валеж над 1.0 mm не са
претърпели големи изменения в годишен план, но по региони се отчитат по-големи различия през отделните
месеци на годината.
Ключови думи: брой дни с валеж над 1.0 mm, климатичен показател, тренд-анализ, изменение на климата,
Abstract. The annual count of days when precipitation ≥ 1.0 mm is a climate indices, the study of which provides
additional information about the climatic features of the studied place. Basic statistical-mathematical methods were used,
such as average value, trend analysis, deviation from the norm, extreme events on the 10th and 90th percentile, record
values. Comparison was made of two 30-year periods 1961-1990 y. and 1989-2018 y. to establish the changes in the
number of days with precipitation over 1.0 mm.
The annual count of days when precipitation ≥ 1.0 mm in the non-mountainous part of the country during the period
1961–2018 y.varies on average annually between 66 and 86 days. The calculated trend for all stations shows a negative
trend around 1 day per decade. Comparing the two periods, a decreasing trend was found in the western and southern
regions of the country, more significantly in the places with continental-mediterranean climate. In the rest of the country
the annual count of days when precipitation ≥ 1.0 mm are increasing by 3% to 5.9%. During the new period, larger
amplitudes of fluctuations compared to the reference period were registered. The days with precipitation over 1.0 mm
have not major changes in annual terms, but by regions there are larger differences in the each months of the year.
Keywords: annual count of days when precipitation ≥ 1.0 mm, climatе indices, trend analysis, climate change,

Въведение
Климатичният показател брой дни с валежи над 1.0 mm дава представа за честотата на падащите валежи в
дадена точка, като по-този начин се получава важна информация относно овлажняването и респективно
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засушаването за редица отрасли на стопанството, като агробизнес, строителство, туризъм и др. От
климатичните елементи най-изследвани са температурата на въздуха и годишната сума на валежите.
Изменението на температурата и валежите на територията на България се разглежда през последните десет
години от Велев (2010), Александров (2010), Рачев (2003, 2016), Рачев и Димитрова (2016). Анализите за
промяна годишните суми на валежите удостоверяват намаляване до края на миналото столетие и
увеличаване през последните 10 – 15 години в Североизточна България и части от Централна България,
намаляване в югозападните райони, като най-голямо намаление – с повече от 25% се наблюдава в някои
високопланински станции (Велев 2011, Рачев, 2016). Зачестяват случаите на интензивни валежи в България
(Bocheva et al., 2010). Според Дреновски (2012) по-голямата честота на средиземноморски циклони през
летния сезон водят до рекордни валежи в България. Броя дни с валеж над 1.0 mm е показател на климата,
който е по-рядко изучаван. За периода до 1985 г данни за този показател са публикувани в Климатичен
справочник. Валежи в България (1990). Кратка обобщена информация за дните с валеж над 1.0 мм
поместват в свои учебници Топлийски (2006) и Велев (2010).
Целта на статията е да се изследват дните с валеж над 1.0 mm в извънпланинската част на България за
периода 1961-2018 г. и да се установи има ли промяна в наличието на този показател за периода 1989-2018
г, спрямо 1961-1990 г.
За ден с валеж над 1,0 mm се приема ден с валеж, равен или по-голям от 1,0 mm или 1,0 l/m2 в сутрешния
срок на отчитане в дъждомера за изминалото денонощие. Понякога се отчитат валежни количества и от
хоризонтални валежи (роса, слана, скреж), но почти винаги количеството от такъв тип валежи в
извънпланинските станции е под 1,0 mm, в повечето случаи възлиза на 0,2 – 0,5 mm.
В най-голяма степен броят на дните с валеж над 1,0 mm зависи от циркулационните условия на даден
район, както и от местните условия. Основен носител на валежи в страната през цялата година са
атмосферните фронтални системи свързани с циклоналната дейност. Позитивните релефни форми
увеличават количеството на падналите валежи, особено когато се явяват наветрени (срещуположни) спрямо
идващата влажна въздушна маса и предпоставят очакванията за по-голям брой дни с валеж над 1,0 mm в
планинските райони спрямо равнинните. Орографските прегради могат да имат и обратен ефект – да
формират валежни сенки при конкретен въздушен пренос, защото въздушните маси, преодолявайки
планинската преграда и спускайки се зад билото, се затоплят и губят част от влагата си, което често води до
разрушаване на облачната среда (Панчев, 1988). През топлото полугодие често вали и от облаци,
образувани във вътрешномасово поле (Годев, 1976), когато атмосферата е силно неустойчива, като тези
процеси са особено силни в местности с пресечен терен.

Изходни данни и методи на изследване
Изходната информация в настоящото изследване е от метеорологичните наблюдения в осем синоптични
станции от първи клас с подаване на данни на всеки три часа в международния обмен. Изборът на
метеорологичните станции се основава на възможността за публичен достъп до метеорологична
информация и на географското им разположение. За териториалното разположение на наблюдателните
пунктове се прилагат следните изисквания: климатичен пояс, форми на релефа, разположение във
вътрешността и крайбрежието на страната. При съчетаване на достъпа до публична информация и
географско разположение възможните синоптични станции в извън планинската територия на страната са
осем, от които четири синоптични станции – Видин, Ловеч, Разград и Варна, са разположени в Северна
България, а останалите четири – Сливен, Кърджали, Сандански и София, в Южна България (фиг. 1).
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Фигура 1. Географско положение на използваните станции

В съответствие с целта и задачите на изследването – да се анализират колебанията на климата чрез избрани
показатели и индекси в извънпланинската част от територията на страната, синоптични станции са
разположени в равнинния и хълмистия хипсометричен пояс с надморска височина от 31 m (Видин) до 586
m (София). Повечето от синоптичните станции са организирани в места с надморска височина между 200 и
500 m. Географските координати на избраните наблюдателни пунктове от метеорологичната мрежа ги
поставят между крайните южна и северна, западна и източна точки на страната.
Метеорологичните станции Видин, Ловеч, Разград и София се включват в границите на
умереноконтиненталната климатична област, в хипсометричните пояси низинен (0–200 m), равнинен и
хълмист. Метеостанцията във Варна е в северната част на черноморската климатична област. Станция
Сливен е разположена в преходната климатична област, (Велев, 2010), в Сливенска котловина.
Метеорологичните станции Сандански и Кърджали са разположени в континентално-средиземноморската
климатична област, съответно в котловина и долинно разширение.
Използвани са основни статистико-математически методи, като средна стойност, тренд-анализ, отклонение
от нормата, екстремни събития по 10-ти и 90-ти перцентил, рекордни стойности, като за техническа
обработка на данните са използвани програмите AnClim и MSExcel. За установяване на настъпилите
промени в изменението на броя дни с валеж на 1.0 мм се направи сравнение на два 30-годишни периода
1961-1990 г. - референтен и 1989-2018 г. – нов.

Резултати
Средногодишният брой дни с валеж над 1,0 mm в извънпланинската част на територията на страната през
целия изчислителен период (1961–2018 г.) варира от 66 дена (Варна) до 86 (София) без големи разлика
между различните климатични области на страната (табл. 1). Броят дни с валеж над 1,0 mm през периода
1961–1990 г. се запазва в почти същите граници, между 65 и 87 дена и при същите синоптични станции –
Варна и София съответно. Средногодишният брой дни с валеж над 1,0 mm през 1989–2018 г. е в диапазона
67 (Варна, Сливен) и 84 (София).
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Таблица 1. Средногодишен брой дни с валеж над 1,0 mm
Период
Станция

Видин
Ловеч
Разград
Варна
София
Сливен
Сандански
Кърджали

1961–
2018

1961–
1990

1989–
2018

76.9
82.8
79.9
66.3
85.7
70.9
69.6
75.4

77.7
81.2
76.9
64.7
87.0
71.6
71.5
76.7

75.2
83.7
81.7
66.9
84.2
69.4
67.0
72.8

Изменение (%)
през 1989–2018 г.
спрямо 1961–1990
г.*
(-)3.3
3.0
5.9
3.2
(-)3.3
(-)3.2
(-)6.7
(-)5.4

Максимален брой дни валеж над
1,0 mm
Брой

Година

110
108
111
94
112
98
95
104

2014
2014
2005
1997
1976, 1995, 2010
2014
1980
1966

При сравняване на изследваната характеристика за периодите 1961–1990 г. и 1990–2018 г. се установява
намаляване на броя дни с валеж над 1,0 mm през втория период спрямо референтния между 3,2% (Сливен)
и 6,7% (Сандански) (табл. 1) и увеличение от 3.0% (Ловеч) до 5.9% (Разград). Установената тенденция за
по-малък брой дни с валеж над 1,0 mm през периода 1989–2018 г. спрямо предходния 30-годишен период е
по-ясно изразена в южните части на страната. Полученият резултат съответства на увеличението на
годишните валежни суми при Разград (с 19%), Варна (с 11%) и в Ловеч (с 7%), установено от Рачев и
Асенова (2019) за периода 1986–2015 г. спрямо 1961–1990 г., както и на констатирано от Дреновски (2012)
и Велев (2011) за други изчислителни периоди.
Максималният брой дни с валеж над 1,0 mm в извънпланинската част на територията на страната за целия
изчислителен период е между 94 (Варна) и 112 дена (София) (табл. 1). Максималният брой дни с валеж над
1,0 mm при станциите Видин, Ловеч и Сливен се отчита през 2014 г. – годината с най-много валежи в
голяма част от територията на страната (Дреновски и Кастрева, 2017).
Хронологичният ход на годишния брой дни с валеж над 1,0 mm за периода 1961–2018 г. е с малки
амплитуди в колебанията до 90-те години на XX в. и с голям размах на колебанията около нормата на
целия изчислителен период през последните три десетилетия (фиг. 2). Уравнението на линейна регресия
показва намаление на броя дни с валеж над 1,0 mm в многогодишен аспект – приблизително с един ден на
десетилетие.

Фигура 2. Многогодишна динамика на годишния брой дни с валеж над 1,0 mm за периода 1961–2018 г.
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Многогодишното разпределение на броя дни с валеж над 1,0 mm с преобладаващо положителни
отклонения (между един-два до 15 дена) спрямо нормата до 80-те години на XX в., със стойности под
нормата за целия изчислителен период през годините от 1982 до 1995 г., с редуване на положителни и
отрицателни отклонения след 90-те години на XX в. Сравнителният анализ на периодите 1961–1990 г. и
1989–2018 г. показва увеличаване на амплитуди в отклоненията на изследвания показател след 90-те
години на XX в. спрямо нормата на референтния период (фиг. 3).

Фигура 3. Отклонение на годишния брой дни с валеж над 1,0 mm спрямо нормата за периода 1961–1990 г.

Най-дългата последователност с брой дни с валеж над 1,0 mm под нормата е от 1995 г. до 1999 г. или пет
години. Не се наблюдават закономерности във времетраенето на периоди с брой дни с валеж над 1,0 mm
под нормата за целия изчислителен период (фиг. 3).
Годината с най-голяма стойност на отрицателното отклонение (223 дена) от нормата за периода 1961–1990
г. е 2000 г. (годината с най-малък брой дни на изследваната характеристика във времевия ред – 385 дена), а
с най-голямата стойност (190 дена) на положителното отклонение – през 2014 г. (годината с най-голям брой
дни на изследваната характеристика в многогодишното разпределение – 798 дена). Периодът от края на 80те до края на 90-те на XX в. е описан в много публикации, като един от най-сухите по отношение на
валежни количества (Александров 2008, 2010, 2011, Николова и Мочурова, 2010, Рачев и Асенова 2019).

Фигура 4. Годишен ход на броя дни с валеж над 1,0 mm по станции в Северна и в Южна България за периода
1961-2018 г.
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Получените резултати за многогодишната динамика на броя дни с валеж над 1,0 mm в извънпланинската
част от територията на страната добре кореспондират с установената от Рачев и Асенова (2019) позитивна
тенденция при годишните валежни суми за извънпланинската част на страната за периодите 2000–2015
спрямо 1961–1990 г.
В хронологичния ход на този показател се забелязва сходство между станциите в Северна с тези в Южна
България (фиг. 4), като отклоненията от нормата за 1961-1990 г са с еднаква посока. Има разлика в
големината на отклоненията от нормата. Станциите в Южна България показват по-голяма изменчивост,
изразяваща се с по-голяма стойност на аномалиите, като тази закономерност е валидна за целия изследван
период. Анализът на данните за броя години с екстремен брой дни с валеж над 1,0 mm в извънпланинската
част на територията на страната за целия изчислителен период показва, че при почти всички станции броят
на екстремно валежните години е по-голям от този на екстремно сухите (под екстремно сухи се има
предвид години с екстремно малък брой дни с валеж над 1.0 mm). Изключение е станция Ловеч, където
екстремно сухите години са повече на брой, като почти всички от тях са се случили през периода 1961–
1990 г. В този смисъл трябва да се отбележи, че в годините с най-голямо отклонение, като 1972, 1992, 2000,
2010, 2014 аномалията е в Южна България е около два пъти по-голяма от тази в Северна, като няма
значение дали посоката е положителна или отрицателна.

Таблица 2. Брой години с екстремен брой дни с валеж над 1,0 mm
Брой дни
Станции

Видин

Ловеч

Разград

Варна

София

Сливен

Сандански

Кърджали

Период
1961–2018
1961–1990
1989–2018
1961–2018
1961–1990
1989–2018
1961–2018
1961–1990
1989-2018
1961–2018
1961–1990
1989–2018
1961–2018
1961–1990
1989–2018
1961–2018
1961–1990
1989–2018
1961–2018
1961–1990
1989–2018
1961–2018
1961–1990

Брой екстремно
валежни години
6
3
3
4
1
3
6
1
5
6
0
6
6
3
3
6
2
4
5
2
3
6
2

Брой екстремно сухи
години
2
0
2
5
4
1
4
2
2
3
2
2
4
0
4
4
1
3
3
0
3
4
1

1989–2018

4

3
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Анализирани са и екстремните случаи на брой дни с валеж над 1.0 mm спрямо 10-тия и 90-тия квантил. За
целия изчислителен период броят на годините с екстремно голям дни с валеж над 1.0 mm е между четири и
шест, и се разпределят най-равномерно за периода 1989–2018 г. спрямо 1961–1990 г. при станциите София
и Видин (по три години за всеки от тези два периода), и най-неравномерно при станция Варна, където
екстремно влажните години се регистрират през периода 1989–2018 г. (табл. 2).
За всички станции общия брой години с екстремно голям брой дни с валежи над 1.0 mm е 51, а с екстремно
малък брой – 31. Повече екстремни събития се регистрират през периода 1989–2018 г. – 56 случая, в
сравнение с периода 1961–1990 г., през който случаите са 29. Това напълно кореспондира с докладите на
IPCC (2018) за по-голяма честота на екстремните явления през последните десетилетия.

а)

б)

Фигура 5. Отношение между случаите на екстремно валежни а) и екстремно сухи години б) за годишен брой дни
с валеж над 1.0 mm за всички станции

Случаите през периода 1989–2018 г. и над 90-ия, и под 10-ия квантил са с приблизително еднакъв процент
повече спрямо 1961–1990 г, но тези с екстремно валежни събития са повече от тези с екстремно сухи (фиг.
5).

Заключение
Направените анализи за годишния брой дни с валеж над 1.0 mm могат да се обобщят по следния начин:
1. Броят дни с валеж над 1.0 mm в извънпланинската част на територията на страната
а) варира средногодишно през периода 1961–2018 г. между 66 и 86 дена, през референтния период – между
65 и 87 дена, през 1989–2018 г. – между 67 и 84 дена, като по-голям брой такива дни има в
умереноконтиненталния климатичен пояс, а най-малко по Северното Черноморско крайбрежие;
б) показва тенденция за намаляване в западните и южните райони на страната, по-съществено в местата с
континентално-средиземноморски климат. В Предбалкан, в Североизточна България и по Северното
Черноморско крайбрежие се наблюдава увеличение на дните с валеж над 1.0 mm с 3% до 5.9%;
в) за периода 1989–2018 г. е с по-големи амплитуди на колебанията спрямо референтния период 1961–1990
г , както в положителна, така и в отрицателна посока, като и най-големият (2014 г.) и най-малкият (2000 г.)
абсолютен брой на дни с валеж над 1.0 mm са отбелязани през XXI в.
2. Екстремните събития при броя дни с валеж над 1.0 mm са с много по-голяма честота през периода 1989–
2018 г, отколкото през 1961–1990 г, като увеличението се наблюдава както при екстремно валежните, така
и при екстремно безвалежните случаи.
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Науката в помощ на образованието: Проект „Климатична кутия“ –учени,
учители и ученици заедно за климата, атмосферата и водите
Албена Ватралова
Институт за изследвания на климата, атмосферата и водите (ИИКАВ),
Българска академия на науките (БАН)
ел. поща: albenav@cawri.bas.bg

Резюме: Представено е осъществяването на приложния образователен проект „Климатична кутия“ през
2019-2020 г., финансиран от Министерство на образованието и науката (МОН) по програма „Образование с
наука“, с основен изпълнител Института за изследвания на климата, атмосферата и водите при БАН в
партньорство с три училища – съответно в София, Пловдив и Бургас. Учениците получиха систематизирани и
полезни знания и практически умения, свързани с жизнено важни фактори за човека и заобикалящата го среда на
планетата Земя. Учителите придобиха допълнително научно познание, подходящо по форма и тематика за
преподаване в бъдеще, като част от основните учебни предмети и в клубните дейности.

Science in support of education: Climatic Box Project - Scientists, Teachers and
Pupils Together about Climate, Atmosphere and Water
Albena Vatralova
Climate, Atmosphere and Water Research Institute - Bulgarian Academy of Sciences
е-mail: albenav@cawri.bas.bg
Abstract: It is presented the implementation of the applied educational project "Climatic Box" in 2019-2020, funded by
the Ministry of Education and Science (MES) under the programme "Education with Science", with the main contractor
the Climate, Atmosphere and Water Research Institute at Bulgarian Academy of Sciences in partnership with three
schools - in Sofia, Plovdiv and Burgas respectively. The pupils received systematized and useful knowledge and
practical skills related to vital factors for people and the environment on the planet Earth. Teachers have acquired
additional scientific knowledge, appropriate in form and topic for future teaching, as part of the main subjects and in club
activities.

Атмосферата и водите са жизненоважни компоненти на околната среда, а измененията в климата
поставят редица предизвикателства пред човечеството. Науката е първият и фундаментален етап от
човешките дейности, която изследва климата, атмосферата и водите и дава възможни решения за
устойчивата им „синергия“ с хората, които трябва от възможно най-млада възраст да бъдат възпитавани
как да поддържат тази устойчивост.
От м. август 2019 г. в Института за изследвания на климата, атмосферата и водите (ИИКАВ) към
Българската академия на науките (БАН) започна да се изпълнява образователен проект „Климатична кутия
- учени, учители и ученици заедно за климата, атмосферата и водите“, с финансиране от Министерство на
образованието и науката (МОН) по програма „Образование с наука“. В проекта участват четиринадесет
учени от БАН – тринадесет от ИИКАВ и един – от Геологическия институт. Основни партньори на научния
колектив са три училища - 36-то средно училище (СУ) „Максим Горки“ – София, 37 СУ „Св. Патриарх
Евтимий“ – Пловдив, и
Профилирана природоматематическа гимназия (ППМГ) „Акад. Никола
Обрешков“– Бургас.
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Основните цели на проекта „Климатична кутия“ са: 1) обогатяване на знанията на младите хора за
взаимните връзки между елементите на околната среда и взаимодействието на хората с нея; 2) възбуждане
на интерес към изучаване на природата и бъдеща професионална реализация в областта на естествените и
точните науки, опазването на околната среда и устойчивото развитие; 3) запознаване на учениците с
научноизследователската дейност на БАН.
В изпълнение на проектните цели учените от БАН разработиха четири образователни модула с
включени във всеки от тях по няколко занимания с последователно свързани теми. Бяха обхванати
основните аспекти на климата и факторите, които го определят в тяхната взаимна връзка и зависимост –
ролята на Слънцето и на положението на Земята и другите небесни тела спрямо него като
климатообразуващ фактор; физикохимичните процеси в атмосферата; градски, крайбрежен и планински
климат; климатичните колебания, устойчивото разпределяне, използване и опазване на водните ресурси;
планирането и управлението на водностопанските системи и свързаните с тях комунални услуги и др.
дейности за нуждите на обществото и опазването на околната среда в условията на променящ се климат.
Представени бяха и начини на обработка на информацията с помощта на съвременните дигитални
технологии (цифрови данни, географски информационни системи – ГИС) и използването им за моделиране
на процесите. Учениците получиха базисни знания и обща култура за различните форми на представянето
на данни от измервания и за самите методи за измерване. Така те придобиват реална представа за
важността на данните от измервания както за науката, така и за обществото като цяло.
С широкия обхват на темите и начина на визуализирането и представянето им разработените
модули допринасят за развиване на интердисциплинарни компетентности и умения у учениците и пряко
ангажираните с проекта техни учители. Заглавията на модулите и отделните занимания бяха подбрани така,
че да грабнат вниманието и провокират любопитството на учениците от самото начало - „Климатиците ли
определят климата“, "Ледена епоха-епизод-6-Антарктида", „Сфера ли е атмосферата и други нейни
особености“, „Пътешествие по кръговрата на водата - без да ни се завие свят и без да намокрим таблетите“,
„Що е то водосборни басейни и стават ли за плуване“„Има ли директор на водопад... или как се управляват
водите“, „Шифърът на Леонардо не може без данни“ и др.
В образователните дейности участваха ученици от две основни възрастови групи– 5 - 7-ми клас и 9 10-ти клас, като лекторите се запознаха предварително със съответните учебници и разработиха с много
нагледни материали заниманията така, че да подпомагат разбирането на плановия учебен материал и да
надградят допълващи знания у учениците и учителите им.

С петокласници бе проведена и творческа сесия «Оранжево небето, оранжево полето, оранжева
водата, оранжев и градът... Хайде да рисуваме и пеем». Учениците бяха разделени на 4 групи, които под
съпровода на подбрани от водещите песни на екологична тема създадоха съвместни рисунки, изразявайки в
забавна за тях форма отношението и познанията си за климата, атмосферата и водите. Така по нестандартен
начин децата се увериха, че всеки може да прояви креативни способности дори и в много сериозните сфери
на точните науки, наглед далеч от изкуството.
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През октомври 2020 г. в трите училища се проведе на открито практическото високотехнологично
занимание: „Игра на Дронове – метеорологични условия и фини прахови частици“, в което бяха
демонстрирани наземни и дистанционни измервания с автоматична метеорологична станция и с мобилна
такава, монтирана върху дрон - със сензори за температура, влажност на въздуха, атмосферно налягане,
скорост и посока на вятъра.

Във всички занимания учениците бяха поощрявани и напътствани да проявяват самостоятелно
мислене и инициативност, и повишиха самоувереността и уменията си за работа в екип.
По време на въведеното в държавата извънредно епидемиологично положение през пролетните
месеци на 2020 г. лекционните курсове по проекта се преподаваха дистанционно посредством онлайн
платформите Shkolo.bg и Office Teams 365. Чрез тези платформи се разпространиха и вече изнесените на
живо и преработени с по-голяма подробност лекции до другите класове, които не са ги чули – за
мултиплициране на ефекта. Предвиденото в плана на проекта еднодневно посещение на елемент от
водностопанската система беше заменено с инициатива по случай Международния ден на Земята 22 април ученически конкурс онлайн "Невероятните условия през пролетта на 2020 г. - наблюдения през прозореца“
- по теми за климата, атмосферата и водите в пет категории – рисунка, снимка, литературна творба,
презентация и научно наблюдение. Включиха се ученици от 31 училища (30 в България и 1 в Австрия) в 19
града.
Победителите в ученическия конкурс, както и най-активните ученици и учители от трите училищапартньори в проекта, получиха награди.

Общият брой обхванати ученици в проекта е над 1000, а ангажираните учители - 11. Учениците от
различните възрастови групи получиха систематизирани и полезни за тях знания и практически умения,
свързани с жизнено важни фактори за човека и заобикалящата го среда на планетата Земя. В резултат от
дейностите и образователните материали по проекта преподавателите придобиха допълнително научно
познание, подходящо по форма и тематика за преподаване в бъдеще, като част от основните учебни
предмети и в клубните дейности.
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Investigation of the internal boundary layer height during marine air flow at site
Ahtopol based on sodar data
Damyan Barantiev and Ekaterina Batchvarova
Climate, Atmosphere and Water Research Institute-Bulgarian Academy of Sciences (IIKAV-BAS), Sofia, Bulgaria
E-mail: barantiev@gmail.com
Abstract. Sodar data from 1454 days of acoustic sounding in the period 2008-2012 were analyzed to investigate the
development of internal boundary layer over the coast during marine air flow. The transformation of air masses flowing
over abrupt change of surface (as sea-land) overcome transformation to adapt to the new surface conditions, which
introduces complexity in the atmospheric boundary layer in coastal areas. A specific sublayer, called internal boundary
layer, develops with height increasing with distance from the shore. The internal boundary layer formation is one of the
reasons for accumulation of air pollution in industrial and urban areas at coasts of oceans, seas and big lakes. The height
of this layer depends on the temperature, wind speed, turbulent heat flux and friction velocity over land, as well as the
thermodynamic stratification of the marine air masses. Full information on the development of internal boundary layer
give profile measurements of temperature and turbulence. In the absence of measured temperature profiles, the rich
turbulence profiles information provided by sodar measurements is used here for a first time to assess statistically the
internal boundary layer height at a Black Sea coastal site. Values of 50 and 130 m are identified, based on different
number of marine air profiles during day in the warm half of the year (May to September).

Keywords: Coastal meteorology, Internal boundary layer, Sodar measurements, Wind and turbulence profiles

Introduction
Coastal meteorology is characterized with specific structure of the atmospheric boundary layer which is object of
numerous studies worldwide as large cities, industries, and recreation areas are situated at the shores of oceans, seas
and big lakes. Scientists and agencies were organizing field campaigns during the last decades of XX and the first
decade of XXI century (Kerman et al, 1978; Kozo, 1982; Hsu, 1986; Gryning and Batchvarova, 1990; Wilczak et
al, 1991; Melas and Kambezidis, 1992; Batchvarova and Gryning, 1998; Batchvarova et al, 1999; Prabha et al,
2002) in order to deepen the understanding and improve the parametrizations of the complex physical processes in
the atmosphere at abrupt change of surface properties. Such parametrizations are the core of climate and forecast
models and define their success and reliability. The vertical profiles were observed mainly with successive
radiosoundings and research lidars and sodars. Later on, with the fast development of fiber optics robust and
operational remote sensing instruments were manufactured allowing to perform full observation programmes
including not only near surface, but profile measurements (Floors et al, 2013; Gryning et al, 2014 and 2016; Pal et
al, 2013). In Bulgaria, the observations along the Black Sea coast comprise several synoptic and climate stations
and no vertical profiles observations. Only one middle range sodar provided by Russia functioned at Ahtopol for
the period 2008 – 2016 and provided information on the vertical structure of the coastal boundary layer (Barantiev
et al 2011 and 2013; Batchvarova et al, 2012 and 2014; Novitsky et al, 2012; Jeričević, 2005; Illingworth et al,
2013 and 2015). Based on long-term profile measurements now, atmospheric boundary layer climatology studies
became possible which is important for forecast and climate models evaluation (Floors et al, 2013; Gryning et al,
2014; Kirova et al, 2018) and numerous applications in air quality (Pal et al, 2013), wind energy (Lun and Lam,
2000; Gryning et al, 2014 and 2016) and other.
The long-term sodar observations at Ahtopol provided the opportunity to start statistical studies of the complex
structure of the coastal boundary-layer and in particular to define the scales of the internal boundary layer (IBL)
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which is the reason for high pollution levels in coastal cities (Batchvarova and Gryning, 1998; Batchvarova et al.,
1999). The development of the internal boundary layer at Ahtopol is the topic of the present paper.

Data used
Full description of the sodar data is given in Barantiev, 2016. During the period 20 July 2008 – 10 October 2012
covering 1454 days, 18769 profiles of marine air masses were registered posing condition that the profiles reach at
least 100 m height. The vertical resolution of the measurements is 10 m and the maximal range is about 700 m
height. As the sodar is mounted on a roof at about 4.5 m above ground, the first level of measurements is 30 m
above ground allowing detection of internal boundary layer at the site. The data is of 10-minute temporal resolution
consisting of 20-minute running average values. During the day (9 am to 5 pm) 11432 marine profiles were
registered and 7160 of them during the warm part of the year (May to September).
Generalizing the data for the fan-like diagram in Figure 1 (right), the biggest number of profiles (2485) of marine
air masses is recorded for 390-m to 584-m fetch over land and wind direction of 35-80 degrees. About twice less,
1883 marine profiles correspond to 980-m to 1170-m fetch and only 120 marine profiles correspond to 1620-m to
2480-m fetch. The wind direction of 35-80 degrees is typical for the quasi stationary conditions during sea breeze
situations at the site. Within the marine air masses, the daytime cases prevail over the nighttime cases, because of
the local circulation.

Results
The IBL grows nearly parabolic with the distance from the shore inland (Gryning and Batchvarova, 1990), which
causes complex surface of elevated inversion at complex coastline and land cover (Batchvarova et al, 1999). The
sodar measurements at Ahtopol allow to assess some features of the IBL based on statistics. As seen in Figure 1
(right), the marine air flow passes different distances (400 to 2500 m) before reaching the sodar site, which means
internal boundary layer height in the range 50 – 200 m, depending also on the other basic parameters – air
temperature, wind speed, turbulent fluxes of heat and momentum over land and the thermodynamic stratification
over sea. The long-term sodar data were analyzed by separation to marine and land airflow, then to seasons and
further to night and day.

Figure 1. Satellite pictures (google maps) of direction of the coastline at the region south of Burgas (left) and
distances from coast to sodar at different wind direction (right) of marine air flow in the vicinity of the observation
site south of Ahtopol. The increment is 5 degrees.
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The thermal IBL is characterized with intensive turbulent conditions because of fast land surface heating in summer
days. It is kept by the stably stratified and less turbulent marine air mass above. In big coastal cities as Athens
(Batchvarova and Gryning, 1998) and Vancouver (Batchvarova et al, 1999) the IBL limits the volume for
dispersion of the pollutants to several hundreds of meters, which is 2-3 times less than the observed boundary layer
height over homogeneous areas. In Athens central part, 4 km inland from Piraeus, the thermal or convective IBL
height is about 400-500 m. The IBL height is usually determine based on temperature profiles, but the sodar
provides profiles of turbulence characteristics, which is used in this study for a first time to assess the IBL
development at the Bulgarian Black Sea coast. The observation site is situated about 400 m perpendicular to the
coastline, which suggests thermal IBL in the range of 50-100 m for air flows from the sea.
In Figure 2, illustration of wind speed and direction, vertical wind speed and turbulent kinetic energy is presented
for a typical summer sea breeze day – 5 August 2008. The height of the thermal IBL can be detected up to 100-120
m in the cross height-time cross-sections of vertical wind speed and turbulent kinetic energy during the period 1-4
pm. During this period the wind direction is constantly from east and the wind speed of 3-6 ms-1. The high values
of the vertical wind speed show intensive convection during this hot summer day.

Figure 2. MFAS SCINTEC sodar hight-local summer time cross-sections of wind speed (upper left) and
direction (upper right), vertical wind speed (lower left) and turbulent kinetic energy (lower right) on 5
August 2008 at Ahtopol.
The statistics based on long-term sodar observations give information on the mean values and their dispersion for
12 parameters in Figures 3 - 5 for different sets of cases. Firstly, all marine cases for wind direction from the sector
0 - 120 degrees during the period 20 July 2008 – 10 October 2012 (Figure 3) indicate IBL height of 50 - 80 m in
the profiles of dispersion of the vertical wind speed (sigW), turbulent kinetic energy (TKE), eddy dissipation rate
(EDR) and turbulence intensity (TI). Other features of the complex structure of the coastal boundary layer seen in
this figure are a height of 600 m for the marine boundary layer in the graphs of sigW and TKE and the sea breeze
cell core height with maximal wind speed at 250 – 260 m in the graphs of wind speed (WS), sigW, and TKE.
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Reducing the profiles to only daytime (9 am to 5 pm) or 11432 cases the statistics (Figure 4) indicate IBL height of
70 -130 m in sigW, EDR, TI, TKE graphs; marine boundary layer height of 500 - 520 m in the graphs of sigW and
TKE and sea breeze cell core height with maximum wind speed at 250 – 260 m in WS, sigW, TKE profiles.
Further clarification of these features of the coastal boundary layer is found extracting only the daytime marine air
masses profiles during the warm part of the year (May to September) comprising 7160 cases, shown in Figure 5.
The IBL height of 70 -150 m can be detected in sigW, EDR, TI, TKE graphs; marine boundary layer height of 500520 m in the graphs of sigW and TKE and sea breeze cell core height with maximum wind speed at 250 – 260 m in
WS, sigW, TKE profiles.
The thermal IBL is characterized with intensive turbulence of convective origin which can be assessed from
temperature and heat flux profiles, which are not available at the site. The sodar data allow to assess the so called
buoyancy parameter, calculated as
which is indication of convection. The values are shown in
Figure 6.

Figure 3. Averaged sodar profiles of all marine air masses during the period 20 July 2008 – 10 October 2012. From
left to right and top to bottom the parameters shown are: wind direction (WD), horizontal wind speed (WS),
dispersion of the wind speed (sigWS), vertical wind speed (W), dispersion of the vertical wind speed (sigW), wind
component U, dispersion of the wind component U (sigU), wind component V, dispersion of the wind component
V (sigV), eddy dissipation rate (EDR), turbulence intensity (TI) and turbulent kinetic energy (TKE). The color
legend denotes the number of profiles reaching the specific height.

The analysis of mean wind and turbulence profiles presented in this paper is unique and valuable, as it is first of
this kind devoted to long-term marine air flow study. The MFAS SCINTEC sodar covers range of about 1000 m
depending on the thermal inhomogeneity in the atmosphere. This allows to capture boundary layer features of scale
less than 1000 m, such as the marine boundary layer, the stable boundary layer over land, the extend of a breeze
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cell (comprising marine flow and return flow above) during spring and autumn, the features of the sea breeze in
summer, and the internal boundary layer that develops due to the transformation of the air masses passing from one
to another surfaces with different physical characteristics. Phenomena like the entire breeze cell during summer and
the daytime convective boundary layer over land, which are of scale larger than 1000 m cannot be embraced by the
data. In addition, although in Bulgaria the atmospheric boundary layer is a topic of studies since the 70-ies years of
XX century, turbulence data are rarely available. Measurements with ultrasonic anemometers were performed near
the surface during several experiments in Sofia and Ahtopol, but profiles are only provided by this acoustic
sounding system.

Figure 4. Averaged sodar profiles of daytime marine air masses during the period 20 July 2008 – 10 October 2012.
The parameters listed and color legend are as in Figure 3.
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Figure 5. Averaged sodar profiles of daytime marine air masses for the warm part of the year during the period 20
July 2008 – 10 October 2012. The parameters listed and color legend are as in Figure 3.

Figure 6. Buoyancy parameter for the 7160 cases of daytime marine air masses during warm season
(May to September). Color legend as in Figure 3.

Conclusions
The data and analysis presented in this paper are unique and the results original, as they provide insight in the
complex structure of the coastal boundary layer.
Thermal IBL height of 70 -150 m is detected in the profile of several turbulence parameters: dispersion of the
vertical wind speed (sigW), eddy dissipation rate (EDR), turbulence intensity (TI), and turbulent kinetic energy
(TKE) for all marine air masses, for the daytime cases and for the daytime warm period cases.
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The height of the marine boundary layer (usually with stable or stable-t-neutral stratification) is estimated to 600 m
for all marine air masses and 500-520 m for the daytime marine air masses from the profiles of the dispersion of the
vertical wind speed (sigW) and the turbulent kinetic energy (TKE).
In the profiles of wind speed (WS), of dispersion of the vertical wind speed (sigW) and of turbulent kinetic energy
(TKE) the prominent feature of the sea breeze cell, namely the core with maximum wind speed was located at 250
– 260 m. This feature is very important for the planning and the risk assessments for high constructions in the
coastal areas.
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Urban air pollution regression-kriging mapping of the city of Sofia
Kaloyan Ivanov
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Abstract. The present study discusses geostatistical modeling of Particulate Matter (PM10) in Sofia in the period 27.03 30.03.2020, when a dust storm from the Karakum Desert region raised the pollutant levels in the Bulgarian capital. The
PM10 data for the given period was obtained from 105 stations of the luftdaten.info platform (airbg), as well as the data
from the official six monitoring stations of the Executive Environment Agency (ExEA) for the city of Sofia. An
Ordinary Least Squares (OLS) model was made with a number of independent variables such as topography, land cover,
temperature etc. and was auto correlated with spatial auto-correlation Global Moran's I tool in GIS environment. In order
to implement the regression-kriging method technique (RK) and geographically visualize the results of the model
estimates, a simple kriging of the regression residuals was derived.
Keywords: OLS, kriging, PM10, air pollution, Sofia.

Introduction
Despite the major improvements in air quality seen in many European cities over the last decades, the problem of
urban air pollution in the city of Sofia remains. The location of the city in a valley as well as the rapidly growing
urban population, buildings and car fleet, are a prerequisite for serious problems with air quality. PM10 are the
main atmospheric pollutants in the urban space in Sofia. Other pollutants such as sulfur dioxide, nitrous oxide, etc.
have decreased significantly in recent years, due to technological changes and pollution control. Urban parks and
open green spaces are essential for lower concentrations of air pollutants. The urban planning of Sofia from 1938,
better known as the Musman plan, after its creator, the german Professor of architecture Adolf Musman, developed
a green city which goal was to construct belts of green strips, which to protect the city from destruction at the time
of an attack (Kovachev et al., 2012). Nowadays, due to the growing functions, inhabitants and air pollution
problems of the capital, the green strategy is more complex and could be achieved by coordination between
different experts - climatologists, landscape architects, engineers and urban planners (Coles et al., 2000). The
Geographic Information Systems (GIS) is such an interdisciplinary field where the spatial criteria can cover the
various factors of the urban environment contributing to the pollution of the city of Sofia. On March 27-30 2020,
Sofia was polluted with PM10 due to a sand storm coming from the Karakum Desert region. Traditionally, two
general approaches to air pollution mapping can be identified: spatial interpolation and atmospheric dispersion
modelling (Briggs 1992), but neither one is universally optimal. The present study’s goal is to offer a third, already
established approach to spatial modeling of geographical data and air pollutants in an urban environment –
regression-kriging. The method includes using least squares regression technique to generate predictive model of
the pollution surface, based on a combination of monitored pollution data and exogenous information and an
interpolation method for the final mapping of the residuals. The technique is widely used in geostatistics for
exploratory and explanatory investigations, and is also used to help classify remote sensing imagery (Briggs et al.,
1997). The period from 27-30.03.2020 was chosen due to the strong background pollution from the east in order to
show to what extent the local specifics of the urban landscape of Sofia influence the spatial distribution of
particulate matter.

Data used
In geostatistics the regression approach makes predictions by modelling the relationship between the dependent and
independent environmental variables at sample locations, and applying it to unvisited locations using the known
value of the independent variables at those locations (Hengl et al., 2007). In this study the dependent variable is
PM10 in the city of Sofia (Table 1), measured in the period 27-30.03.2020. ArcGIS 10.3.1 software was used for
the regression analyses and kriging air pollution mapping, as well as orthophoto imagery in WGS 1984, UTM Zone
34N.

114

Conference Proceedings
“Climate, atmosphere and water resources in the face of climate change”, Volume 2
Sofia, 15 - 16 October 2020

Table 1 Attributive table of PM10 for the city of Sofia

Data 1
The daily mean concentrations of PM10 values (µg/m3) were obtained from the six official monitoring stations of
the Executive Environment Agency (orange points, Fig.1) and from 105 monitoring stations (yellow) of the
luftdaten.info (airbg.info) citizen science platform.

Fig.1. Air quality monitoring stations in the city of Sofia

Data 2
The independent variables are selected to best describe the local specifics of the urban environment on the spatial
distribution of PM10. In the regression model they are as follows:
1) Mean daily temperature (°C), measured at the different urban sites in the city of Sofia by the 105
monitoring stations of the luftdaten.info (airbg.info) citizen science platform.
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2) DEM (Digital Elevation Model) of the city of Sofia with resolution of 50 m. (Fig. 2)

Fig. 2 Digital Elevation Model of the city of Sofia

3) Building height in the city of Sofia, obtained from the Urban Atlas for 2012 (Copernicus, 2012) – Fig. 3.

Fig. 3 Building height in the city of Sofia (2012)
4) The Land Cover Classification System (LCCS), developed by FAO (Food and Agriculture Organization).
The one used is the referential database – land cover map of the city of Sofia, Bulgaria (BSDI, 2010), based
on satellite image of Ikonos-2 with 1 m resolution (Fig. 4). The land cover classes selected for the model
are grouped into two layers:
a. Industrial layer, which includes LCCS industrial zones, main and other roads, public spaces - as the
main local source of air pollution.
b. Urban Fabric layer, which includes LCCS Continuous Urban Fabric (S.L. > 80%) and
Discontinuous Urban Fabric (S.L.:10%-30% 30-50%, 50-80%) - main layer as an urban source of
heat and air pollution due to its most densely populated and built-up areas.
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Fig. 4. LCCS for the city of Sofia (IKONOS, 2010)

Results
In geostatistics the results from the regression model (Table 2) can be identified by performing the following
checks:

Table 2 Ordinary Least Squares results for the city of Sofia

1. The coefficient should support the hypothesis i.e. each independent variable reflects both the strength and
type of relationship the independent variable has to the dependent variable. All of the independent variables
have the relationship expected – temperatures, building height and the digital elevation model (DEM) have
negative correlation with the PM10 – at lower temperatures, lower altitudes and building heights, PM10
concentrations increase. The industrial and urban fabric classes have a positive coefficient - with the
increase of the industrial, transport and residential territories, the concentrations of PM10 also increase.
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2. Each independent variable should be statistically significant – column Probability. Three out of five
variables met this criterion – temperature, DEM and the industrial class have statistically significant pvalues. The null hypothesis for this geostatistical test states that these three independent variables are
important to the model with a value that is significantly different from zero.
3. All the variables should get a different aspect of the problem modelled. The Variance inflation factor (VIF)
quantifies the severity of multicollinearity in an ordinary least squares regression analysis i.e. the
independent variables are correlated, they’re telling a same story. The VIF values should be lower than 7.5.
All of the variables above met this criterion.
4. The Joint F-Statistic and Joint Wald Statistic are measures of overall model statistical significance
(p<0.01). The Joint F-Statistics is credible when the Koenker (BP) statistic is not statistically significant,
which is the case in this model.
5. The Koenker (BP) statistic should not be statistically significant – p>0.01 i.e. the independent variables
have a consistent relationship to the dependent variable both in geographic space and in data space.
6. The residuals in the model should be normally distributed. The Jarque-Bera test indicates whether the
model is biased. The p-value should be a positive number, but it shouldn’t be smaller than 0.05. The
Jarque-Bera statistics indicates that the PM10 model is biased.
7. The Spatial Autocorrelation (Moran's I) on the regression residuals ensures that the residuals are spatially
random in location and in value.

Fig. 5. Spatial Autocorrelation Report
Statistically significant clustering indicates a misspecification of the model. In this case, the residuals are
spatially random with a z-score of -1.09.
8. Multiple R-squared and adjusted R-squared are derived from the regression equation to quantify model
performance. The R-squared value for this model indicates 0.11-0.15, which is a small coefficient, but if
the model meets the abovementioned criteria, the overall percentage is acceptable for the purposes
intended.
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The kriging interpolation mapping of the residuals led to the following result – Fig. 6

Fig. 6. Map of the OLS residuals in the city of Sofia
The kriging map of the OLS residuals indicates a good model fit with the exception of part of the northern
territories of Sofia, where the residuals give a greater deviation, partly due to the lack of monitoring stations in the
area.
The kriging map of the OLS predicted values (Fig. 7) clearly indicates that the most polluted part of the city of
Sofia in the study period is the Northern one, which has the lowest altitude and which has the densest distribution
of industrial capacity. The urban fabric in the central part of the city contributes to the increased concentrations of
PM10 slightly above the permissible concentration of 50 μg/m3.

Fig. 7 Map of the OLS estimated/predicted values for the city of Sofia

Conclusions
The regression-kriging model of PM10 of the city of Sofia for the period 27-30.03.2020 achieved good percentage
of reliability in determining the local specifics that affect the distribution of atmospheric pollutants in the urban
environment. The main components that must be taken into account as a result of the analyses are:
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1. The relief of the Bulgarian capital. Sofia is located in the eponymous valley, which favours the
accumulation of atmospheric pollutants and their difficult dispersion, due to the low altitude, the
surrounding mountains and the lack of high wind speed. The northern part of the city is most affected by
the pollution, which has the lowest altitude. With the increasing of the altitude towards Vitosha Mountain,
the pollution decreases.
2. The air temperature is of special statistical importance for the pollution, because at lower temperatures in
the hollow form of the relief conditions are created for the retention of dust particles.
3. Industrial areas are also a major source of pollution, which includes the regional aspect of their own
production.
4. The densely built-up areas of Sofia have the peculiarity of PM10 retention, namely due to the impossibility
of atmospheric dispersion of pollutants due to the slowing of the wind speed in the inter-building spaces.

The use of Geographic Information Systems for spatial modeling of atmospheric pollutants is a reliable method for
analysis and visualization in full accordance with the First Law of Geography, defined by Waldo Tobler (1970)
„everything is related to everything else, but near things are more related than distant things“. Complex
relationships between objects can be mapped for the needs of various interdisciplinary researches.
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Abstract. The global wind speeds vary in time. They had been decreasing for several decades, starting in the 1970s and
they are getting faster during the last decades. The Intergovernmental Panel on Climate Change states that “there is
evidence for long-term changes in the large-scale atmospheric circulation, such as a poleward shift and strengthening of
the westerly winds” and that these observed changes likely will continue. The wind speed variations are important in the
field of renewable energy sources. Other application of wind variation study is the influence of winds on air quality in
urban areas. Recently new time series of wind data have been created in the frame of NCEP (National Centers for
Environmental Prediction)/NCAR (National Center for Atmospheric Research) Reanalysis. The NCEP/NCAR
Reanalysis data set is a continually updated (1948–present) globally gridded data set that represents the state of the
Earth's atmosphere. Time series of U- and V- components of winds over Sofia for the period 1948-2020.7 are extracted
from the NCEP/NCAR Reanalysis data, and next, time series of wind speed is calculated. The variations of wind speed
over Sofia are analyzed and compared with the cycles of solar activity, represented by the Index of Total Solar Irradiance
(TSI). The spectra of wind oscillations are determined by Fast Fourier Transform (FFT). The common solar-climate
cycles are separated from time series by the Method of Partial Fourier Approximation (PFA). These cycles are from 9
narrow frequency bands, whose periods are between 2 and 73 years. The amplitudes of wind speed reach 0.5m/s with
total effect of about 2 m/s. Abrupt change of wind speed and piece-wise linear trends are determined in 6 epochs by a
high-sensitive method of jumps detection. The detected jumps are with absolute values up to 0.45 m/s. The duration of
stable parts of wind speed variations over Sofia are between 4 and 18 years, with small annual rates of wind speed. No
anthropogenic traces are detected in wind speed variations over Sofia on the scales provided by the NCEP/NCAR
Reanalysis data set.
Keywords: wind, TSI, climate change, linear trends

Introduction
The Earth's mean temperature rises during the last century and much more during the last decades. This rising
affects all climate cycles in the atmosphere and ocean, in particular it affects the variations of wind s speed and
directions. Wind power has been threatened by reductions in global average surface wind speed, which have been
occurring over land since the 1980s, a phenomenon known as global terrestrial stilling. The decadal variations of
near surface wind are probably determined by internal decadal ocean–atmosphere oscillations, where the significant
part of energy excitation comes from solar-terrestrial influences and variations of TSI. The wind speed variations
change the amount of available renewable energy. A great interest exists in authors about the topics of wind speed
variations and renewable energy generation. The most of publications in the field of wind study are devoted to this
problem.
Another important application of wind properties is connected with the study of ecosystems, air quality and air
pollution in urban areas. The extreme wind events could be dangerous and can cause significant infrastructure
damages, economic losses and even loss of human life. Therefore, the results of research in this field are of great
importance for decision-making purposes related to better management and reduction of risks (Barantiev et
al.,2021). The extreme wind speed affects the processes in coastal Atmospheric Boundary Layer (ABL), whose
study is important for the ecosystems, recreational activities, fishery, economics and renewable energy resources
(Barantiev et al.,2020). The sea-breeze affects meteorological conditions, connected with the air quality in urban
areas (Savov et al., 2019; Batchvarova et al., 2017, 2019; Kirova et al., 2015, 2017, 2018; Barantiev et al.,2020).
The winds affect air pollution in the cross-border regions (Georgieva et al., 2015). The properties of breeze cells
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and their influence on air quality are studied by speed and wind direction measurements at different heights by
modern observational techniques, such as sodars (Novitski et al., 2012; Batchvarova et al., 2011, 2012a, 2012b;
Barantiev et al., 2011). Doppler lidars are used for wind profiles up to 1-2 km height to study wind power potential
(Gryning et al., 2014; Gryning et al., 2016). For the purposes of weather forecasts, data from wind radars providing
information up to 10-15 km height are used by the big meteorological services (Radenz et al, 2018; Bühl et al.,
2015). Observation data with these new technologies exist only for several years and at limited number of sites
now, so for long-term studies and any place of interest meteorological reanalysis data are to be used.
Data and Methods
The time series of U- and V- components of wind at geopotencial height 925 Hpa (761.7 m above sea level, or 210
meters over Sofia) for the period 1948.0-2020.7 are taken from the NCEP/NCAR Reanalysis data set with
horizontal resolution of 280 km. (Fig.1). The wind speed over Sofia is calculated from its components. The solar
data are presented by the Total Solar Irradiance (TSI) variations (Fig.2). The daily reconstruction of TSI data since
1850 (Fig.2, a) is a composite of SATIRE-T reconstruction from (Krivova et al., 2014) for 1850 to 22 August 1974;
and SATIRE-S reconstruction from (Yeo et al., 2014) for 23 August 1974 onwards. The 0.1-year values of TSI
(Fig.2, b) are calculated by means of robust Danish method (Juhl, 1984; Kegel, 1987; Kubik, 1982). This method
allows to detect and isolate outliers and to obtain accurate and reliable solution for the mean values.

Fig. 1. Time series of wind speed over Sofia and its U- and V- components since 1948.

Fig. 2. Time series of daily values of TSI data (a), and normal points at 0.1yr (b) since 1948.

The spectra of wind component variations are determined by the Fast Fourier Transform. The periodical terms are
determined by the Method of Partial Fourier Approximation. After estimating the Fourier coefficients by the
Method of Least Squares, it is possible to identify a narrow frequency zone presenting significant amplitude, and
defining a given cycle. Then this cycle can be reconstructed in time domain as the partial sum limited to the
corresponding frequency bandwidth. Doing this for terrestrial and solar time series, we shall identify their
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respective cycles, isolate and compare the common ones. This method provides Least Squares estimate of 150
harmonically coefficients of wind speed variations with average accuracy of about 6cm/s and coefficients of TSI
variations with accuracy 5mW/m2. The abrupt changes of mean values and trend rate in wind data are determined
by a high-sensitive Method of Jump Detection (Chapanov et al., 2017).

Results
Time series spectra
The spectrа of wind variations over Sofia are determined by the Fast Fourier Transform (Fig.3). The most of
significant oscillations are with periods 1-10 years. The amplitudes of U- and V- components of the wind are
greater than the amplitudes of wind speed and they reach 0.20-0.30m/s. This is important result, because the value
of wind speed variations is always greater than the value of it components. So, the spectra are not coherent; the
excitation of oscillations in U- and V- components are different and they should be analyzed separately. The
decadal oscillations have no clear peaks with amplitudes below 0.20m/s.

Fig. 3. FFT spectra of wind speed variations over Sofia and its U- and V- components.

Data and trend jumps
The data and velocity jumps are determined by the method, described above. Figure 4 demonstrates the integrated
time series of wind speed variations; Fig.5 – the detected jumps in original data, corresponding to the linear and
parabolic piece-wise trends in the integrated time series from Fig.4.

Fig. 4. Integrated time series of wind speed over Sofia.
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Fig. 5. Detected jumps in time series of wind speed over Sofia.
Table 1 Data and velocity jumps of wind speed over Sofia.
Number
1
2
3
4
5
6
7

Time interval
1948.0  1960.0
1960.0  1968.8
1968.8  1980.0
1980.0  1986.5
1986.5  1990.5
1990.5  2008.5
2008.5  2020.7

Mean value; jump, cm/s
193.8; +0.0
175.9; 17.9
181.9; +6.0
180.8; 1.1
135.8; 45.0
167.2; +31.4
203.2; 36.0

Annual rate, cm/s
1.5
11.1
3.6
+16.0
16.9
1.4
+0.9

The data and velocity jumps of wind speed variations are shown in Table 1. The data jumps are in 6 cases with
absolute values up to 0.45 m/s. The duration of stable parts of wind speed variations are between 4 and 18 years,
and the annual rates of wind speed in these parts vary between –0.17 m/s and +0.16 m/s. The wind speed rise since
1970 is 0.006 m/s and since 1980 - 0.011 m/s, so the anthropogenic effects in wind speed variations are small and
not significant.
TSI influence on wind speed variations
The solar influence on wind speed variations is determined by PFA Method where the period of the first harmonic
is equal to 72.6yr, which yields 7 decadal harmonics in time series. The common decadal TSI and wind speed
cycles are detected in 4 frequency bands, whose periodicities are 14.5-24.2 yr and 36.3-72.6 yr (Figs. 6 and 7). The
common decadal TSI and wind cycles have very good agreement with small signal delay of about 2yr in the case
24.2-36.3yr. and 7yr for long-term variations with periods above 36yr. All decadal cycles of wind speed have
maximal values 0.10-0.50 m/s, whose total effect is above 1 m/s.

Fig. 6. Common cycles with periodicity 18.2-72.6 yr of wind speed over Sofia and TSI since 1948.
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The interannual wind speed cycles over Sofia are shown in Figs.7 and 8. Their periodicities are between 2 and 9
years from bands 2.1-2.2 yr; 4.3-4.5 yr; 4.8-5.2 yr;7.3-8.1 yr; and 8.1-9.1 yr. The common interannual TSI and
wind cycles have very good agreement with time delay below 3 years and short phase reverse of 2-year cycles
during 1974-1981. The maximal wind speed values of interannual cycles are between 0.15 and 0.20 m/s, whose
total effect is about 0.90 m/s.

Fig. 7. Common cycles with periodicity 7.3-9.1 yr and 14.5-18.2 yr of wind speed over Sofia and TSI since 1948.

Fig. 8. Common cycles with periodicity 2.1-2.2 yr; 4.3-4.5 yr and 4.8-5.2 yr of wind speed over Sofia and TSI since
1948.
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Conclusions
The time series of monthly wind variations are available since 1948.0 and nowadays they cover more than 72-year
time span. Wind speed variations over Sofia are calculated from U- and V- wind components for the period 1948.02020.7. The spectra of wind components are not coherent; the excitation of oscillations are different in U- and Vcomponents and they should be analyzed separately. The wind speed jumps are determined in 6 epochs by a high
sensitive method of jump detection. The detected jumps are with absolute values up to 0.45 m/s. The duration of
stable parts of wind speed variations over Sofia are between 4 and 18 years, and the annual rates of wind speed in
these parts vary between –0.17 m/s and +0.16 m/s. No anthropogenic traces are detected in wind speed variations
over Sofia on the scales provided by the NCEP/NCAR Reanalysis data set.
These time series give good opportunity to study solar activity influence on wind speed variations. Common
decadal and interannual TSI and wind speed cycles are determined in 9 narrow frequency bands, where the
maximal wind speed values are between 0.10 and 0.50 m/s, whose total effect is about 2 m/s. Actually, the
oscillations of wind speed are larger, and this is visible in daily data. Unfortunately, the daily wind time series are
relatively short, because they are available since 1970 and ability to compare decadal solar and wind cycles are
restricted. The NCEP/NCAR Reanalysis of globally gridded climatic and meteorological data set since 1948 give
good opportunity to study global climate change due to natural and anthropogenic factors.
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Abstract. In this study we consider a famous higher-order model evolution equation arising from the water wave
theory. This evolution equation describes propagation of nonlinear long waves in the atmosphere, oceans, rivers
and channels. We obtain an analytical solution of this equation by applying a particular case of the Simplest
Equations Method (SEsM). The obtained analytical solution is interpreted in terms of the water wave theory.
Numerical simulations of this solution include solitary waves with various shapes depending on the values of key
model parameters.
Keywords: nonlinear long waves, atmosphere and water bodies, evolution equation, analytical solution, numerical
simulations

Introduction
The propagation of nonlinear long waves in the environment is a physical phenomenon, which is summarized in
various reviews, for an example: in the oceans [Helfrich et al, 2006], in the earth’s atmosphere (Rottman et al,
2003), and in stratified laboratory experiments (Ostrovsky, 2005). Different mathematical models have been
proposed to explain spreading of these nonlinear long waves in a pure physical sense. Most of these models come
from the famous Korteweg de Vries (KdV) equation, which is a general model for investigation of weakly
nonlinear long waves, including nonlinearity and dispersion effects. In more detail it was derived by using a
multiscale asymptotic procedure on the governing Euler equations for inviscid and incompressible fluids, and
primarily it was described surface waves with long wavelength and small amplitude on the shallow water
(Korteweg et al, 1895) and internal waves in a shallow density-stratified fluid (Benney, 1966). In fact, the KdV
equation is obtained at a first-perturbation expansion (nonlinearity and dispersion of first order are taken into
account). But in many cases the explanation of physical processes needs better precision. Then the influence of
nonlinear and dispersive terms with higher order in the physical systems cannot be neglected. In this case, applying
the perturbation procedure to the governing Euler equations and leaving second-order terms in the perturbation
expansions leads to the fifth –order KdV –like equation. In the context of propagating surface water waves, the fifth
–order KdV-like equation was proposed by Marchant and Smyth (Marchant et al., 1990, Marchant et al., 1996) to
model more precisely the resonant flow of a fluid over topography. An equation of such a type was also derived in
(Marchant, 2000) to examine higher-order solitary-wave interactions. In (Chow, 1989) the author was derived the
same equation to explain the surface waves in shallow water subjected to a linear shear flow. In the context of
propagating internal waves in stratified media the fifth –order KdV-like equation was proposed firstly by Koop and
Butler (Koop et al., 1981) for a two-layer system, and then by Lamb and Yan (Lamb et al., 1996) for a continuous
density stratification with no free surface and without a basic shear flow. Next, the same equation was adapted by
Pelinovsky et al. (Pelinovsky et al., 2000) to include a basic shear flow, but again with no free surface. Internal
solitary waves in a stratified shear flow but with a free surface are modeled in (Grimshaw et al., 2002) by the same
evolution equation, as the authors expressed the model coefficients in terms of integrals of the modal function for
the linear long - wave theory. In addition, the fifth –order KdV-type equation was used to describe internal waves
of moderate amplitude in a density –stratified fluids (Pelinovsky, 2007).
In this study we shall focus on obtaining an exact analytical solution of the aforementioned equation. For the
purpose we shall apply a particular version of the Simplest Equations Method (SEsM) (Vitanov, 2019a, Vitanov,
2019b) and its earler variants (Vitanov, 2011a, Vitanov, 2011b, Vitanov, 2012, Vitanov et al., 2015, Vitanov et al.,
2017), as we shall use one ordinary differential equation as simplest equation.
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Formulation of the Problem
In this study we discuss the fifth – order KdV - like equation, which is considered in moving coordinate frame:
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(1)

where u ( x, t ) is a displacement of surface at any varied natural instances, x is the spatial coordinate, and t is time.
In addition to the standard small parameters involved in the standard KdV equation, such as   a / h and

  (h / l ) 2 (where a denotes the wave amplitude, h - the average depth of the fluid container, and l is the average
wavelength), Eq. (1) includes a cubic nonlinear term (~  1 ), a linear dispersion term of 5-th order (~  1 ), and also
higher-order nonlinear - dispersion terms with coefficients  1 and  2 .
Here we shall search for an analytical solution of this equation applying a particular variant of the Simple
Equations Method (SEsM), i.e. so called Modified Method of Simplest Equation (MMSE), which is developed for
the case when we use one simple equation and the solution is searched as power series of the solution of the simple
equation. A short summary of the method of simplest equation that we shall apply below is as follows (Vitanov,
2011a): First of all, by means of an appropriate ansatz (for an example the traveling-wave ansatz) the solved
nonlinear partial differential equation is reduced to a nonlinear ordinary differential equation of a kind:

P(u , u , u .....)  0

(2)

Then the solution u( ) is searched as some function of another function f ( ) . Often this function is a finite-series
solution

u ( ) 

1

a
 


m

[ f ( )]m

(3)

where a m are coefficients and f ( ) is solution of simpler ordinary differential equation called simplest equation.
Eq. (3) is substituted in Eq. (2) and let the result of this substitution be a polynomial of f ( ) . Then a balance
procedure is applied. It has to ensure that all the coefficients of the obtained polynomial of f ( ) contain more than
one term. This procedure leads to one or more balance equations relating some of the parameters of the solved
equation and some of the parameters of the solution. Eq. (3) is a candidate for solution of Eq.(2) if all coefficients
of the obtained polynomial of f ( ) are equal to 0. This condition leads to a system of nonlinear algebraic
equations for the coefficients of the solved nonlinear PDE and for the coefficients of the solution. Any nontrivial
solution of this algebraic system leads to a solution the studied nonlinear partial differential equation.
Below we shall consider traveling-wave solutions u( x, t )  u( )  u(x  vt) constructed on the basis of
the simplest equation

f  n ( f  f
2

2

2

2n2
n

)

(4)

where n is arbitrary positive real number. The solution of this equation is f ( ) 

1
. The balance
coshn ( )

procedure leads to the balance equations m=2/n and m=1/n. For our further investigation we shall use the balance
equation m=2/n.
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An Analytical Solution of the Evolution Equation and Numerical Simulations
Here we shall search for an analytical solution of Eq. (1) by applying MMSE (Vitanov, 2011a) assuming that n=1
in Eq. (4). Then Eq. (4) becomes

f 2  f 2  f

4

(5)

and its solution is

f ( ) 

1
.
cosh( )

(6)

In accordance with the balance equation m=2/n, the solution of Eq. (1) takes the form:

u( )  a0  a1 f ( )  a2 f ( ) 2

(7)

The relationships among coefficients of the solution and coefficients of the model are obtained by solving a system
of six algebraic equations, and they are:

a0  7

(18 2 1 + 40 2  + 21 ) 
(13 1 + 4 2 ) 
, a1  0, a 2  26
,
b1 
b1

1 b1
3 (38 2 1 + 8 22 + 39 2 12 ) 
1  b2
1 
, 1 
,v
,
2
294 
4
6 b1
 b1

(8)

where

b1  -30 2 12 + 128 2 1 - 32 22 + 147 1 ,

(9)

b2  612 12  4 - 528 1 2  3 - 1408 22  2 + 441 2
Then the solution of Eq. (1) can be presented as:

u ( )  7

(18 2 1 + 40 2  + 21 ) 
(-30 2 12 + 128 2 1 - 32 22 + 147 1 )  2

(10)

(13 1 + 4 2 ) 
 26
f ( ) 2
2 2
- 30  1 + 128 2 1 - 32 22 + 147 1

where f ( ) is determined by Eq. (6) and  ,  ,  ,  1 and  2 are free parameters.
We simulate numerically the solution of Eq. (1) (Eq. (10)) varying the numerical values of standard
parameters  and  . More impressive numerical examples of the obtained analytical solution are presented in Fig.
1. Fig. 1 shows that the propagating nonlinear waves can have various shapes, as these waves can be a single
soliton or a single ‘kink’ wave for appropriate change of the numerical value of  (Fig. 1 a) and Fig. 1 b)), while
multi-solitons are also possible for appropriate change of the numerical value of  (Fig. 1 c) and Fig. 1 d)).
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a)

b)

c)

d)

Fig. 1 Solitons connected to the solution (10) of Eq. (1) for   1,  1  0.05,  2  0.05 and: a)
  0.05,   0.5 ; b)   0.5,   0.5 ; c)   0.5,   0.05 ; d)   0.5,   0.01 .

Conclusions
In this paper we obtain an exact traveling wave solution of the fifth –order KdV –like equation based on the
simplest equation for the function 1 / cosh n ( x  vt ) . We present only a particular numerical picture of the
possible solitary waves which can be derived on the basis of the obtained solution and varying in value only of two
model parameters. A wider analysis of the obtained solution can be derived by means of variation of larger number
of parameters. The obtained traveling wave solution and its numerical illustations can be useful to test for tsunamis
predictions, atmospheric flows, storm surges, flows around structures, etc
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Оценка на климата на Велико Търново като фактор за качеството на
атмосферния въздух
Зоя Матеева
Институт за изследвания на климата, атмосферата и водите – Българска академия на науките, София,
България
E-mail: zoyam@abv.bg
Резюме. Замърсяването на атмосферата в райони с едни и същи емитиращи източници, но с различни
характеристики на климата, може значително да се различава. Това се отнася и за въздушното замърсяване в
един и същи район, но в периоди с различни метеорологични ситуации. Способността на атмосферата да
задържа замърсители, или да се самоочиства от тях може да бъде оценена чрез индикатора „Климатичен
потенциал за задържане/разсейване на атмосферни замърсители“ (КПАЗ). Той зависи от три групи климатични
параметри: валежно-влажностни, температурни (вкл. и вертикалната стратификация на атмосферата) и ветрови,
всички те зависещи както от общите, така и от местните климатични фактори. Настоящата работа изследва тези
групи климатични параметри, отчитайки факта, че всяка от тях включва и фактори за задържането на
замърсители в атмосферата, и такива, за нейното самоочистване. Тяхната оценка се представя в тристепенна
балова скала, характеризираща съответния климатичен потенциал като много благоприятен (бал 3), средно
благоприятен (бал 2), или неблагоприятен (бал 1). Общата стойност на КПАЗ се представя в %, като
нарастването на стойностите съответства на нарастване на благоприятните условия за самоочистване на
атмосферата. Настоящото изследване установява, че за района на Велико Търново климатичните условия за
самоочистване на атмосферата са умерено благоприятни, с КПАЗ възлизащ на 55,6%.
Ключови думи: климат, замърсяване на въздуха, самоочистване на атмосферата, оценка, Велико Търново

Assessment of Climate of Тown of Veliko Tarnovo as a Factor of Air Quality
Zoya Mateeva
Climate, Atmosphere and Water Research Institute – Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria
E-mail: zoyam@abv.bg
Abstract. Atmospheric pollution over areas with the same emitting sources but with different climatic characteristics can
vary significantly. This also applies to air pollution over the same area, but in periods with different weather situations.
The ability of the atmosphere to hold or self-clean pollutants can be assessed by the indicator "Climatic potential for
retention / dispersion of atmospheric pollutants" (CPAP). It depends on three groups of climatic parameters:
precipitation-and-humidity, wind and temperature groups of parameters (including vertical stratification of the
atmosphere), all of them dependent by both general and local climatic factors. This work studies these groups of climatic
parameters taking into account that each group includes both factors for self-cleaning of the atmosphere, and factors for
retention of pollutants in it. Their assessment is performed on a three-point scale, characterizing the respective climatic
potential as very favorable (score 3), moderately favorable (score 2) or unfavorable (score 1). The overall estimate of the
CPAP is presented in % where the increase in value corresponds to an increase in the favorable condition. The present
study shows that for the region of Veliko Tarnovo climatic conditions for self-cleaning of the atmosphere are moderately
favorable, with CPAP amounting to 55.6%.
Keywords: climate, air pollution, atmosphere self-cleaning, assessment, Veliko Tarnovo
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Въведение
Климатът е важен фактор както за задържането на замърсители в атмосферата, така и за тяхното разсейване
и самоочистването на въздушния басейн. Потенциалът на атмосферата за задържане, или разсейване на
замърсителите зависи от редица нейни климатични параметри и фактори, които могат да бъдат обединени в
следните групи [Матеева и др., 1995; Матеева и др., 1997].
Ветрови фактори
Ветровият режим оказва въздействие върху степента на замърсяване на въздушната среда както в
зависимост от скоростта, така и от посоката на вятъра. Силните ветрове способстват за разсейването на
замърсителите и изнасянето им извън пределите на локалитета, докато при тихо време тяхната
концентрация във въздуха, както и отлагането им около източниците на замърсяване нараства. Разбира се,
има значение и сезонът. През лятото, за разлика от зимата, при повишаване на скоростта на вятъра до 7-8
m/s възниква риск от увеличаване на запрашеността на атмосферата, особено около непокрити и
незастроени площи. От друга страна, твърде важно е разположението на източника на замърсяване спрямо
преоблдаващата посока на ветровете.
Температурни фактори
Температурата на въздуха е важен фактор на атмосферното замърсяване, както с високите, така и с ниските
си стойности. При високи стойности на температурата нараства химичната реактивност на въздушната
среда – много от замърсителите стават по-реактивни, при което възникват и нови химични съединения,
често още по-агресивни по отношение на човешкото здраве. При ниски температури се създават условия за
възникване на повишена устойчивост на атмосферната стратификация, а това има твърде важно значение
по отношение на възможностите за размесване и естествена вентилация на приземния въздух. Особено
неблагоприятно е състоянието температурна инверсия, при което натрупването на по-студени и тежки
въздушни маси под относително по-топъл и по-лек въздух, е причина за трайната устойчивост на
атмосферата и пречка за нейната естествена подвижност и прочистване. Изхвърлянето на техногенни
примеси над инверсионното ниво, въпреки че e благоприятно по отношение самоочистването на
атмосферата от замърсители на дадено място, способства за преноса им на големи разстояния и
замърсяването на друго място. По този начин нараства опасността от имисионно натоварване на
отдалечени територии. Този риск важи и за други метеорологични елементи, като силни ветрове,
киселинни дъждове и др. Ето защо, метеорологичните условия, благоприятни за един район, могат да се
окажат опасни за друг.
В селищните и промишлените средища замърсяването започва от самата земна повърхност (от
автотранспорта и бита), а по-голямата част от приземните инверсии (с изключение на летните) могат да
имат значителна мощност и устойчивост. При височинните инверсии задържащият слой пречи за отнасяне
във височина и разсейване на примесите, които се натрупват под него. Особено опасно при тези случаи е
възникването на възходящи и низходящи вихри в приземния въздушен слой, които размесват и пренасят
замърсителите от високите източници към земната повърхнина. Ето защо изследването на инверсиите във
връзка със замърсяването на въздушната среда трябва да бъде обезпечено с информация както за честотата,
така и за вида им - височина на основата и дебелина на инверсионния слой.
Валежно-влажностни фактори
Колкото по-сух е въздухът над даден район, толкова възможностите за деконцентрация на замърсителите в
него са по-големи. Същевременно, при наличие на много висока въздушна влага, се създават условия за
съединяване на някои химични елементи с водата, както и помежду си, и макар и под формата на силно
разредени киселини, те въздействат негативно на околната среда и човека. По-високата влажност е
предпоставка за възникване на мъгли, макар че образуването им зависи и от температурата на въздуха, а
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също и от наличието на кондензационни ядра в атмосферата. Когато последните са замърсители от
антропогенен произход, мъглите стават особено опасни. Наличието на висока влажност и големият брой на
дни с мъгла оказват отрицателно влияние върху способнастта на въздушния басейн да се самопречиства.
С кондензирането на влага е свързана и облачността, която също оказва съществено въздействие върху
условията за задържане на замърсители. Тези условия се влошават най-вече при наличие на ниска
облачност.
Валежите, особено по-значителните, очистват атмосферата. Преминавайки през нея, те увличат със себе си
голяма част от аерозолите. По-продължителните и интензивни валежи имат по-голям очистващ ефект.
Особено благоприятно е влиянието на снеговалежите. Това се дължи на по-голямата повърхност на
снежинките, които са въстояние да отнемат повече аерозоли, отколкото дъждовните капки. От значение е и
продължителността на валежния период, последователността на валежните дни спрямо режима на
емитираните вредности и т. н. От друга страна, образувайки повърхностния отток, валежите отмиват
отложените замърсители, като ги отнасят в потоците, реките, язовирите, напоителните канали и др. Друга
част от тези замърсители прониква заедно с влагата в почвата и след време се включва в циркулацията на
подпочвените води.
Параметризирането на ветровите, температурните и валежно-влажностните групи от климатични фактори
на локално, общинско ниво, има важно значение за местните програми за подобряване качеството на
атмосферния въздух (КАВ). За много от общините в България е необходимо актуализиране на техните вече
остарели програми за КАВ, а при други общини все още липсват разработени такива програми.
Във връзка с това, целта на настоящата работа е да характеризира посочените групи от климатични
фактори на КАВ за териоторията на един от големите градове в България – Велико Търново, като оцени
съответния климатичен потенциал за задържане или разсейване на замърсители във въздушния басейн над
града.
Подобни оценки подпомагат процедурата по Разработване/Актуализиране на общинските програми за
качеството на атмосферния въздух в България, по съответната приоритетна ос на Оперативна програма
Околна среда [ОП Околна Среда]. Процедурата съответства на чл. 27 от Закона за чистотата на
атмосферния въздух (ЗЧАВ) за намаляване нивата на замърсителите и достигане на утвърдените норми за
КАВ в общини с наднормени нива на замърсители (фини прахови частици - ФПЧ10, азотни оксиди - NOx и
други) и планиране на мерки, адекватни към местните климатични условия за подобряване качеството на
атмосферния въздух, които да доведат до постигане на определените норми за КАВ [ОП Околна Среда].

Метод, информационна основа, район на изследване
Метод
Климатичният потенциал за задържане/разсейване на атмосферни замърсители (КПАЗ) се оценява балово
чрез методиката за определяне на устойчивостта на геосистеми към антропогенни въздействия [Велев,
Йорданова1994]. Според нея по отношение на атмосферния въздух се прилагат следните две групи от
климатични показатели:
А) За характеризиране на климата като фактор за самоочистване на атмосферата:
1. Брой на дни с вятър над 14 m/s;
2. Брой на дни с валеж над 10 mm;
3. Отношение на броя на дни с валеж през студеното полугодие към броя на дни с валеж през топлото
полугодие;
4. Годишна сума на валежа.
Б) За характеризиране на климата като пречка за очистване на атмосферата:
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5. Брой на случаи с тихо време;
6. Брой на дни с инверсии.
Параметрите на всеки един от тези показатели се оценяват по три-степенна балова скала – благоприятни
(бал 3), средно благоприятни (бал 2) и неблагоприятни (бал 1). Общата оценка на КПАЗ се представя в % ,
като нарастването на процента съответства на нарастване на благоприятното състояние.
Информационна основа
За параметризиране на климата във Велико Търново са изследвани следните климатични елементи и
явления при метеорологична станция Велико Търново: температура на въздуха, температурни инверсии,
относителна влажност, облачност, ясни и мрачни дни, мъгла, валежи, посока и скорост на вятъра, слънчева
радиация и продължителност на слънчевото греене.
Изходните стойности на изброените климатични елементи и явления са обработени до извеждане на
средни, екстремни и/или честотни стойности и др., включващи и посочените по-горе показатели за балова
оценка на КПАЗ.
Изходната климатична информация е извлечена от различни източници – климатични годишници и
справочници [Климатични справочници, томове 1-4], научни публикации [Велев, 2010] интернет сайтове
[стрингметео и др.], архив на ИАОС, както и личен архив. Тази информация се отнася съответно за
времевите периоди 1941-1970, 1979-2008 г. и 2010-2017 г.
Район на изследване
Община Велико Търново се намира в умерено-континенталната климатична зона на страната. В границите
на тази зона, със своята значителна меридионална пространност, територията на общината попада в
обхвата на две климатични под-зони – „Предбалкан“ и „Западна&Средна Стара планина“. Основната част
от общинската територия попада в първата под-зона – Предбалкана, продължавайки на север до
климатичната зона „Средна Дунавска равнина“. Макро-климатичното положение на този локалитет
определя като негови най-характерни климатични белези топлото лято и студената зима, голямата годишна
амплитуда на температурата на въздуха, пролетно-летния максимум и зимния минимум на валежите и
ежегодната, сравнително устойчива снежна покривка.
В морфографско отношение територията на община Велико Търново се намира на границата между
Мизийската хълмисто-платовидна равнина и Старопланинската система. В релефа преобладават
хълмистите междудолинни ридове, а в южната периферия на равнината, при преминаването й в
Саропланинската система, се наблюдават широки, плоскоридови и платовидни пространства. От всичането
си в тази периферия, дунавските притоци (на места с каньоновидни долини със значително вертикално
разчленение) я разкъсват и в релефа се очертават изолирани моноклинални височини и плата. Те очертават
една издържана морфографска ивица с характер на стъпало, пространствено съвпадаща до голяма степен с
т.нар. външна ивица на Предбалкана (Фиг.1).
Морфографската пъстрота на релефа е причина за формиране на добре изразено микроклиматично
многообразие. Една от отличителните черти на микроклимата тук е неговото високо овлажнение, особено
добре изразено в негативните земни форми и долинните разширения по северните подножия на
Предбалкана и Стара планина. Тази отличителна черта на предбалканския микроклимат, по която той се
различава не само от другите райони в областта, но и от всички останали хълмисти райони в страната, се
дължи на орографския ефект върху валежите по северните склонове на Старопланинската система. От
друга страна, нейният позитивен релеф обуславя и друга особеност на климата в този район – фьоновите
ветрове, характерни предимно за студеното полугодие и преходните сезони. И не на последно място по
значение, отвореността на територията на североизток предоставя възможност за безпрепятствено
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нахлуване на студени въздушни маси, излъчвани от източноевропейския и сибирския център на високо
атмосферно налягане през студеното полугодие.
Тези физико-географски особености на изследваната територия обуславят формирането на местни
специфики на времето и климата, и следва да бъдат взети предвид при планирането на територията,
проектирането на индустриалните мощности, разработването на дисперсионните модели на замърсяване и
дейностите за подобряване на КАВ.

Фигура 1 Местоположение на изследвания район

Резултати
Ветрови параметри
Средната годишна скорост на вятъра в метеорологична станция Велико Търново е 1,3 m/s. Годишната ѝ
амплитуда е слабо изразена – около 0,8 m/s. Средната месечна скорост е най-висока през март (1,8 m/s) и
най-ниска през юли (1,0 m/s), и август, септември и октомври (с по 1,1 m/s). Най-висок относителен дял
през годината имат слабите ветрове със скорост от 0,1 до 1,9 m/s, както и тези, със скорост между 2,0 и 5,9
m/s. Те представляват съответно по 71% и 23% от всички случаи с вятър. На трето място (едва с 3%) се
нареждат ветровете със скорост от 6 до 9,9 m/s. Всички останали ветрове, със скорост > 9,9 m/s,
представляват под 1% от всички случаи с вятър (Фиг.2). Много силните ветрове, над 20 m/s, имат
пренебрежимо нисък процент от случаите с вятър – 0,2%. Веднъж годишно може да се прояви вятър със
скорост 17 m/s, веднъж на 5 години – със скорост 23 m/s, веднъж на 10 години – със скорост 24 m/s, и т.н., а
веднъж на 100 години – със скорост 35 m/s. Тихото време има много висок относителен дял – около 63%,
спрямо 37% случаи с вятър.

138

Conference Proceedings
“Climate, atmosphere and water resources in the face of climate change”, Volume 2
Sofia, 15 - 16 October 2020

Фигура 2 (ляво) Честота (%) на вятъра по скорост (m/s) в градации (0-1; 2-5; 6-9; 10-13; 14-17; 18-20; >20m/s),
ст.В.Търново
Фигура 3 (дясно) Средна годишна честота (%) на вятъра по посока, ст. Велико Търново

Средната годишна посока на вятъра има най-висока честота от запад (33%), следвана от север (28%) и
северозапад (21)%. Останалите посоки имат малък относителен дял, достигайки най-много 6% (от юг), с
което допринасят за една монопосочна структура на посоката на вятъра от запад-северозапад-северната
четвърт на хоризонта (Фиг. 3). Според средногодишната си скорост, по-силни ветрове духат най-често от
югоизток (ср. год.скорост 3,8 m/s), следвани от тези, от запад (3,6 m/s) и от юг (3,2 m/s). От останалите
географски посоки скоростта на вятъра се движи от 2,6 до 3,1 m/s средно годишно. Така, по този показател
ветровете във Велико Търново оформят една сравнително равномерно оформена роза (Фиг.4).
Противоположно на това, най-силните ветрове (със скорост ≥ 14 m/s) оформят роза със силно деформирана,
монопосочно ориентирана структура. Те духат най-често от запад (63,2%). От останалите посоки, с
относително по-висока честота (19,1%) са ветровете от юг (Fig. 5). Силните ветрове се проявяват най-много
през февруари, март и ноември, като общият годишен брой на дни с такива ветрове (>14 m/s) е около 14,5.

Фигура 4 (ляво) Средна годишна скорост (m/s) на вятъра по посока, ст. Велико Търново
Фигура 5 (дясно) Честота (%) на силните ветрове (>14 m/s) по посока, ст. Велико Търново

Температурни параметри
Температурата на въздуха във Велико Търново има средна годишна стойност 11,5 0С. Характеризира се с
добре изразен годишен ход, с максимум през юли (22.5 0С) и минимум през януари (0,1 0С). Средната
годишна температурна амплитуда е значителна (22,4 0С). Максималната температура следва същия
годишен ход, но стойностите ú са по-високи спрямо средните с около 6,9 0С през м.юли и с 3 0С през
м.януари. Минималните температури също следват годишния ход на средните, но са по-ниски от

тях средно с 4,8 0С през януари, с 5,4 0С и 4,4 0С съответно през април и октомври, и с 6,5 0С през
август.
Температурни инверсии. Земите, разположени между р.Дунав и северните склонове на Предбалкана и
Стара Планина, са част от значително по-обширната Долнодунавска низина, затворена между Централните
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и Южните Карпати, и Стара планина. По такъв начин Дунавската равнина, заедно с Влашката низина на
север, оформя едно огромно «корито», задържащо значителни по обем студени и тежки въздушни маси, в
условията на широкообхватни приземни термични инверсии. Местните физикогеографски особености в
района на Велико Търново го поставят в относително неблагоприятно положение, в сравнение с други
части на Северна България. Това се вижда на фигура 6, представяща честотата на приземните термични
инверсии (на база минимални денонощни температури) на различни хипсометрични нива в тази част на
страната (100, 200, 500 и 1000 м н.в.). Фигурата показва, че честотата на приземните термични инверсии е
най-голяма в местата с надморска височина 100-200 м. С увеличаване на надморската височина броят на
инверсиите намалява. Наред с това, от фигурата се вижда, че инверсиите, разкрити по минимални
денонощни температури на въздуха, имат най-голям брой през лятото. Те превишават значително броя на
инверсиите, разкрити по средни денонощни температури. Това показва, че макар и много на брой, летните
инверсии са с много по-малко вертикално разпространение и устойчивост. Те най-често са свързани с
естествения денонощен термичен режим на приземния атмосферен слой. Затова се наблюдават само в
ранните утринни часове, вследствие на радиационното изстиване през нощта, но с настъпване на деня и
повишаване на температурите тези инверсии бързо се разрушават. Базирани на средноденонощните
температури на въздуха във Велико Търново, най-голям брой инверсии се откриват през зимния и есенния
сезон (представени съответно от м. януари и м.октомври с по 13 и 11 случая), следвани от лятото (м. юли) –
9 случая, и пролетта (м.април) – 6 случая (Фиг. 7).

Фигура 6 (ляво) Честота (F) на приземните термични инверсии (на база мин.денон.температури на въздуха)
на различни хипсометрични нива в Северна България (фигурата е генерирана по данни на Х.Тишков, 1984)
Фигура 7 (дясно) Честота (F) на инверсиите (на база ср.денон.темп. на въздуха) в Северна България на
хипсометрична височина 200 м (фигурата е генерирана по данни на Х.Тишков, 1984)
Валежно-влажностни фактори
Относителната влажност на въздуха в станция Велико Търново е 72% средно годишно, с най-високи
стойности през декември и януари (с по 81% средно месечно) и най-ниски стойности през август (62%
средно месечно) и юли & септември (съответно с по 65% средно месечно). В 27% от дните в годината
средната денонощна максимална температура на въздуха е равна на, или по висока от 25 0С. От тези 27%
около 11% са дни с относителната влажност, равна на, или надвишаваща 55%. При подобни ситуации е
възможно ускоряване на химичното взаимодействие между въздушните замърсители и формирането на
нови, още по-токсични съединения.
Мъгли. Средният годишен брой на дни с мъгла във Велико Търново е 26 дена. Тези дни са разпределени
неравномерно през годината, със значително по-висок брой през студеното полугодие. Така от м. октомври
до м. март вкл., общият брой на дни с мъгла достига 23. В останалата част от годината – от април до
септември, дните с мъгла са само 2,2, с минимум през септември – средно около 0,1 дена, и през август –
средно 0,2 дена.
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Облачност. Средната годишна обща облачност във Велико Търново е 5,1 бала, с по-значителни стойности
през периода ноември – март (между 6,0 и 6,8 бала). Най-ниски са нейните стойности през август – 2,8 бала
(Фиг. 8). При ниско разположена облачност условията за разсейване на атмосферните замърсители се
влошават. Количеството на ниска облачност в района е 3,3 бала средно годишно, с най-високи стойности
през януари – 5,1 бала. Годишният брой на мрачните дни във Велико Търново е 98,1, с максимум през
декември – 14,9 дни, и минимум през юли и август – съответно 2,8 и 1,9 дни. Ясните дни през годината са
по-малко от мрачните - общо 81, с противоположен годишен ход спрямо този, на мрачните дни.
Максимумът им се наблюдава през август –14,7 дни, а минимумът – през януари – 3 дни средно месечно
(Фиг. 9).
Към информацията за броя на ясните дни ще допълним и данни за слънчевото греене и слънчевата
радиация в района на Велико Търново. Тези данни следва да бъдат взети предвид при оценяването на риска
от възникване на допълнителни фотохимични реакции между замърсителите на атмосферния въздух под
въздействие на слънчевата радиация, обуславящи възникването на т.нар. фотохимичен смог. Годишната
продължителност на слънчевото греене е 2184 часа, с максимум през юли – средно 315 часа, и минимум
през декември – средно 66 часа. Сумарната слънчева радиация има средна дневна интензивност от 160
W/m2. По данни на ИАОС за 2012-2018 г., през юли тази интензивност достига средни стойности от 266
W/m2, и максимални стойности от 337 W/m2. През декември средната дневна интензивност на слънчевата
радиация е 61 W/m2, а максималната - 102 W/m2.

Figure 8 (ляво) Годишен ход на средната месечна облачност (С) (обща облачност – в по-светъл цвят; ниска
облачност – в по-тъмен цвят), ст. В.Търново
Figure 9 (дясно) Годишен ход на ясните дни (cl, в жълто) и мрачните дни (d, в сиво) по обща облачност,
ст. В.Търново
Валежи. Годишната валежна сума във Велико Търново е 674 мм. Вътрешногодишното ú разпределение се
характеризира с един главен максимум (през май и юни, съответно с по 81 и 73 мм) и един слабо изразен
вторичен максимум (през ноември и декември, съответно с по 52 и 50 мм. През месеца с максимално
валежно количество – май, най-голяма повтаряемост (24%) има валеж от групата 61÷80 mm. На второ
място – с 22%, са валежите от групата над 120 мм. Минимумите също са два – един през февруари (40мм) и
един през октомври (40 мм).
За КАВ важна валежна характеристика е и броят на дни с валежи, особено от сняг. Във Велико Търново
най-много валежни дни има през май и юни – съответно по 15 и 14 дена месечно. Значение има и
времетраенето на валежите, независимо от тяхната интензивност. За топлото полугодие – периодът от
април до октомври, във Велико Търново най-голяма честота (около 33%) имат краткотрайните валежи (с
времетраене до 5 мин.).
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Важно значение за запрашване на атмосферата, а също за лимитиране на възможностите за „измиване“ на
въздушния басейн от замърсителите, имат сушите и продължителността на безвалежните периоди. В
района на Велико Търново засушаванията са относително по-редки - около 5-10 пъти средно годишно, в
сравнение с някои други части на страната. Продължителността на тези засушавания е 10 дни средно
годишно, максималната продължителност на безвалежните периоди е през октомври – 13 дни, а
минималната е през юни – 6 дни.
Климатичен потенциал за задържане/разсейване на атмосферни замърсители във В. Търново
(КПАЗ)
Таблица 1 представя стойностите на показателите за КПАЗ във Велико Търново, както и съответната
балова оценка на всеки показател. Общият КПАЗ за Велико Търново е 55,6% и показва, че климатичните
условия за самоочистване на атмосферта в района са средно благоприятни. Наред с тази оценка,
допълнително е необходимо да се вземе предвид и преобладаващата посока на ветровете, както и
разположението на замърсяващите източници спрямо тях.

Table 1 КПСА-стойности за района на Veliko Tarnovo
Климатични показатели
1. Брой на дни с вятър над 14 m/s;
2. Брой на дни с валеж над 10 mm;
3. Отношение на броя на дни с валеж през студеното
полугодие към броя на дни с валеж през топлото полугодие;
4. Годишна сума на валежа;
5. Брой на случаи с тихо време;
6. Брой на дни с инверсии (данните са според Програма КАВ
2016–2019)

Стойности на
показателите

Балова
оценка

3,97 %
19,1

2
2

1,04

2

674
58

2
1

156

1

Заключение
Климатът е важен фактор за задържането на замърсители в атмосферата, или за тяхното разсейване и
самоочистването на въздушния басейн. Потенциалът на атмосферата за задържане, или разсейване на
замърсителите зависи от редица нейни климатични параметри, които могат да бъдат обединени в следните
групи: ветрови, температурни и валежно-влажностни. Съчетанието от стойностите на тези параметри
определя комплексния потенциал на местния климат по отношение на възможностите за подобряване, или
влошаване на качествата на атмосферния въздух. За оценка на този потенциал може да се използва
показателят КПАЗ, който за Велико Търново има бал 2, със стойност 55,6%.
Този резултат е функция на общите климатични фактори, както и на местната физикогеографска специфика
по територията на изследвания локалитет. Велико Търново се намира в южната периферия на Дунавската
равнина, при преминаването й в Саропланинската система. От всичането си в тази периферия дунавските
притоци в района са формирали каньоновидни долини, на места със значително вертикално разчленение и
силно изразено влияние върху местния микроклимат. Като цяло, тази територия е част от обширната
Долнодунавска низина, която през зимата има потенциал да поддържа устойчиви инверсии, с натрупване
на студени и тежки въздушни маси. Друга особеност на местния климат е срещуветрената експозиция на
позитивните релефни форми спрямо нахлуващите от северната част на хоризонта въздушни маси, оказваща
орографско влияние върху характера на съответните извалявания. В същото време, по отношение на топли
въздушни потоци от юг тези форми обуславят генериране на фьонов ефект, със съответни характерни
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манифестации на времето – резки покачвания на температурата на въздуха, силни пориви на вятъра, бързо
стопяване на снежната покривка, и др.
Всички тези местно обусловени модификации на климата следва да бъдат взети под внимание при
планирането на територията, проектирането на индустриалните мощности, разработването на
дисперсионните модели на замърсяване и дейностите за подобряване на КАВ. Това следва да се има

предвид в програмите за оптимизиране на КАВ. Наличието на собствена, специализирана, подетайлна база от многогодишни климатични данни на общината би позволило определянето и
оценяването на честотата на подобни ситуации. Във връзка с това, препоръчваме на вниманието на
община Велико Търново изграждане на собствена метео-мониторингова система (в случай, че това все още
не е направено), с оглед детайлно и специализирано проследяване на тези и други местни климатични
особености, и обезпечаване на надеждна собствена база от метеорологични и климатични данни, в
условията на климатичните промени.
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Temporal, spatial and meteorological variations in PM10, Cd, Pb and PAH
concentration in Sofia City
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Abstract. The discussions in this work are based upon measurements of mass concentration of particulate matter
(PM 10) and some chemical composition (e.g. Cd, Pb and PAH) carried out regularly in 2016 at seven measurement sites
distributed over the whole territory of Sofia by the Ministry of environment and water to assess the characteristics of air
pollutants. Using these observations, we analyze monthly, seasonal and weekly variations in PM10 concentration and the
inﬂuence of meteorological conditions on PM10 behavior. Seasonal variation was observed in the urban area, with the
highest concentrations typically observed in the winter and the lowest concentrations generally found in the summer. We
also found that there are moderate to strong correlation between PM10 and some main meteorological parameters
(temperature, humidity and wind speed) and gaseous components (NO2).
Keywords: PM 10 mass concentration, chemical composition, air pollution, correlation analysis

Introduction
Atmospheric particulate matter 10 (PM10) - the fraction of aerosol particles with the aerodynamic diameter less
than 10 µm, affects climate, environment, visibility and health through a great variety of processes (Marcazzan et
al., 2001). With rapid urbanization and corresponding increase in trafﬁc and energy consumption, there has been
growing evidence that the ambient concentration level of PM 10 is also high in many big towns in the world
(Elminir, 2005; Vecchi et al., 2007; Sonomdagva et al., 2016). In urban areas, air particle pollution is of particular
interest for the possible delayed health eﬀects associated with the continuous exposure of a high density population
(Penttinen et al., 2001; Cerdeira et al., 2006). Our recent study shows that the topography of Sofia valley causes
characteristic mountain-valley circulation and temperature stratification which strongly influences PM dispersion in
the atmosphere (Savov et al., 2001; Kolev et al., 2011; Savov et al., 2016).
In this study, the mass concentration of PM10 has been measured continuously at seven urban sites (monitoring
stations) during 2016. Using these observations, we analyze annual, seasonal and weekly variations in PM 10
concentration. The inﬂuence of meteorological conditions on PM 10 behavior were discussed. The mass
concentrations of some chemical elements and compounds during the summer and winter seasons were measured
and their behavior under different meteorological conditions was analyzed. Better understanding of the temporal
variations of PM10 and chemical pollutants (Pb, Cd, PAH, NO 2, SO2) and the inﬂuence of meteorological
conditions and emissions is helpful in formulating control measures of ﬁne particulate air pollution and establishing
air quality standards for them in Sofia area.

Expemiment
Study area
On the city map (Fig. 1) the locations of the monitoring stations for measuring the concentration of PM 10 and the
chemical compounds are marked. The designations are as follows: 1- station Kopitoto, Vitosha; 2 - Pavlovo; 3 Hipodruma; 4 - Nadezhda; 5 - Mladost; 6 - Druzhba; 7 – gara Jana. Numbers from 8 to 11 indicate the area sources
of PM 10 emissions, produced by domestic heating, that are relevant to the present study. These are the places on
the north-east slope of Vitosha mountain, between the southern arc of the ring road of Sofia city and the mountain:
8 - Boyana; 9 - Dragalevtsi; 10 - Simeonovo; 11 - Malinova dolina.
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Figure 1 Map of Sofia region with the locations of the monitoring stations for measuring PM 10 and the
area sources of pollution from domestic heating on the north-western slope of Vitosha mountain

The main transport roads with an intensive traffic of Sofia city are
oriented mainly along the wind direction (Fig. 2) (Atmospheric Air
Quality Management Program of Sofia Municipality for the period
2015 - 2020). This is the reason for the low degree of pollutant
dispersion transversally to streets and their accumulation in the wind
direction - in the south-eastern and north-western parts of the city.
The anticyclonic circulation over Sofia city, which in recent years occurs
more frequently, during the cold part of the year (winter season) creates
conditions for powerful radiation inversions and fog formation. This
helps to retain various pollutants in the ground air layer.
The western and north-western winds in Sofia valley dominate
practically all year. They are observed with a frequency of about 40%.
Eastern and north-eastern winds, which appear as second prevailing
direction, are occurred with a frequency of about 25-30%.

Figure 2 Streets and boulevards with an
intensive transport traffic in Sofia city
and wind rose

The average annual wind speed in the central part of the city is about and less than 1 m/s. During the day the wind
speed is highest at noon and lowest in the morning.
The average annual temperature in Sofia (NIMH-MO) for the period 1961 - 1990 was 9.9 C. The coldest month is
January. The average monthly minimum temperature during the same period is -4.9 C with an absolute minimum
of -23.1 C. The highest temperatures are in summer, especially in July and August. The average monthly
maximum air temperature in July is 25.9 C. The absolute maximum is in July - 38.3 C.
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Measurements and instrumentation
Measurements of mass concentration of PM 10 fractions of particulate matter was performed by means of Sentinel
PM (Tecora – Italy) involving collection of particles on a ﬁlter (using automatic low volume air-samplers) after
passing a size selective inlet.
During the samplings, conventional meteorological parameters (temperature, pressure, relative humidity, wind
velocity and direction) were regularly recorded . Meteorological data were taken from Sofia airport station.
The PM10 concentration data were averaged on seasons, as Winter included December, January and February;
Spring – March, April and May; Summer – June, July and August; and Autumn – September, October and
November. In order to perform more detailed analusis of the effect of the meteorological parameters on the
concentration of PM10 and the chemical elements and compounds, the data were averaged also over a period of a
month and week.

RESULTS AND DISCUTION
Monthly averaged variation
Meteorological data for 2016 are shown on Fig. 3. Temperature
and relative humidity are averaged over weeks and precipitation
is monthly averaged. There is a normal for the seasons increase in
precipitation in spring and autumn. The values of the relative
humidity are more atypical – they are higher in the cold weeks
than in the warm summer ones.
The PM 10 concentrations, measured by every monitoring station
in 2016, are presented in Fig. 4. The line and the number above it
on every chart shows the average annual PM 10 concentration.

Figure 3 Meteorological parameters for 2016:
T - temperature (oC), RH - relative humidity
(%) and precipitation (mm/m2)

Figure 4 Averaged monthly mass concentrations of PM 10 in 2016 for Kopitoto (1), Pavlovo (2),
Hipodruma (3), Nadezhda (4), Mladost (5), Druzhba (6) and gara Yana (7)
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The PM 10 concentrations of Kopitoto station (1347 m a.s.l., Vitosha) are shown in Fig. 4,1. The average annual
mass concentration is 15.37 µg/m3. One could see that with increase of the mixing layer height at higher summer
temperature the pollutants from the city lifted to the altitude of Kopitoto. However, because of the relatively small
changes in the mass concentration, the data from this station could be accepted as background for the Sofia city.
For the five monitoring stations in the city and the one (gara Yana) near to Yana railway station, all located in the
Sofia valley, both the average monthly mass concentration of PM10 and their average annual values for 2016. For
all the measuring stations the typical annual change in PM10 mass concentration is observed - it is high in the
winter months due to the growing part of emissions from domestic heating, the lower temperature and mixing layer
height and low in the summer. For the six sites in January the PM10 concentration exceeded the monthly sanitary
limit value of 50 µg/m3. Concentrations for the regions of Pavlovo and Hipodruma increase also in November and
December, which is due to their proximity to the area sources of pollutants (point 8 in Fig. 1). For the rest of the
year the measured concentrations are lower than standard.
Seasonal averaged variation
The variations of PM10 concentration, averaged over seasons, are shown in Fig. 5. The low concentration of PM 10
for Kopitoto located on Vitosha Mountain slopes is observed. The increase of the concentration there during other
seasons, up to 2 times in summer, is due to the raise of the mixing layer height with increasing temperature in
spring and summer.
It can be seen that for most of the year the average seasonal concentration of PM 10 is lower than the limit values
(50 /m3). Only the winter season is characterized by a concentration higher than the limit values for the entire city
area. The most polluted station is Pavlovo with an average
seasonal concentration of 63 /m3. This fact is mainly due to the
its proximity to the area sources, whose intensity is high at this
period of the year, and to the inversion formed because of the low
air temperatures. The inversion retained the pollutants in the low
layer. Тhe influence of the temperature on the stratification in
winter is considerable and although the wind has higher speeds
during the winter months, this is not enough to remove the
polluted air. We could conclude that the temperature is the
dominating and determining factor compared to the speed of the
wind and rain. But the wind direction (see Fig. 2) caused an
Figure 5 Seasonal averaged PM 10 mass
enhancing of the PM 10 concentration for all other measuring
concentration for all monitoring places. The red
stations for most of the days during the coldest month (January).
line is the limit value
Weekly average variation
Weekly average variations of PM 10 concentration in January and July are presented in Fig. 6. As it can be seen
from the figure, the fluctuations in the temperature and the relative humidity are significant in January (amplitudes
are 25 C and 10 m/s, respectively for the temperature and the wind speed) and weak in July (amplitudes of 10 C
and 5 m/s). In addition, the weekly variation of the PM 10 concentration is also higher in January than in July. This
could be due not only to the low temperature during the winter months, but also to the higher consumption of
heating fuels during the colder days.
In July, the source of pollutants due to heating is eliminated. The higher air temperature cause increase in the height
of the mixing layer and the intensity of turbulence within it. As a result, the concentration of pollutants in the
atmosphere decreased. Although one could see that at higher wind speed, the concentrations of PM 10 in the
atmosphere have lower values, the role of the wind speed for cleaning the atmosphere in Sofia is secondary.
Тhe daily course of the PM 10 was measured for two days (in December, 2016). It was found that the PM
concentration reaches its maximum value during the late night hours (between 21:00 – 3:00 h). This result confirms
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Figure 6 Temperature and wind speed and PM 10 mass concentration for January and July at
Druzhba monitoring station. PM 10 mass concentration was weekly averaged (bars). In order to
describe all month, the month is divided to 5 weeks every of which consists of 6 days

the conclusion made above that changes in temperature (in this case, during the day) play a major role in air
pollution. In addition, as mentioned in second paragraph, the winds have the highest speed in the afternoon, but it is
lowest in the morning. This fact also explains the established diurnal behavior of the PM 10 concentration in these
observations.
Chemical elements and compounds
In this study the concentrations of several chemical elements and compounds were measured - lead Pb, cadmium
Cd, polycyclic aromatic PAH, nitrogen dioxide NO2, nickel Ni and sulfur dioxide SO2. The concentrations of Pb,
Cd and PAH for monitoring stations in gara Yana, Kopitoto and Pavlovo are shown in Fig. 7. The important
conclusion is that all the elements and compounds concentrations keep below the sanitary norms or standard values
(42 ng/m3 for Pb, 5 ng/m3 for Cd, 6 ng/m3 for As, 200 g/m3 for NO2, 20 ng/m3 for Ni and 350 g/m3 for SO2). The
observed increase of NO2 concentration in the late hours of the day is supposed to be due to both the low
temperatures and low wind speeds.

Figure 7 Variation of seasonal average concentration of chemical composition, recorded by monitoring stations
Kopitoto, gara Yana and Pavlovo. Average hour concentrations of NO2 and SO2 during a day, measured in
December, 2016 (on the right bottom)
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The SO2 concentration remains low probably because of the low sources emission of this gas and/or their small
number.
The behavior of the concentration of elements and compounds measured at Gara Yana and Pavlovo stations has a
characteristic annual course. Pollution is strongest during the cold months, when inversion is observed due to low
temperatures and low wind speeds.
Correlation analysis
A correlation analysis was performed to see if there is and what is the correlation between the annual, monthly,
daily PM 10 concentrations and meteorological parameters - T, RH and wind speed, as well as between the NO2
concentration and PM 10 concentration. The obtained correlations between PM 10 concentration and T, HR and
wind speed and between PM 10 concentration and NO2 concentration are shown in Fig. 8-11.

Figure 8 А PM 10 concentration as a function of the
temperature. Correlation coefficient r = - 0.43 –
moderate negative correlation

Figure 9 A PM 10 concentration as a function of the
relative humidity. Correlation coefficient r = 0.21 – low
positive correlation

Figure 10 A PM 10 concentration as a function of the
wind speed. Correlation coefficient r = -0.41 – moderate
negative correlation

Figure 11 NO2 concentration as a function of the PM 10
concentration. Correlation coefficient r = - 0.84 –strong
positive correlation

As one can see, there is a moderate negative correlation between PM 10 concentration and T and PM 10
concentration and wind speed with correlation coefficient r = -0.43 and r= -0.41, respectively, and a weak positive
correlation between PM 10 concentration and HR with r = 0.21. The weak correlation could be explained by the
simultaneous action of several factors. Thus, the net influence of any factor is difficult to account for.
A strong positive correlation between PM 10 concentration and NO2 concentration (r = 0.84) is established. Many
researchers found that some summertime photochemical conditions can generate PM in the troposphere from
pollutant precursors as NO2.
For а 14-day period in June and December, 2016, the concentrations of PM with sizes 0.3 m, 0.5 m, 0.7 m,
1 m, 2 m and 5 m were measured at the Studentski grad station, located near to Mladost station. It was checked
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whether there is a correlation between the concentrations of PM 10 and meteorological parameters, as well as
between the PM10 and PM (0.3-5). The results are shown in Table 1.
Table 1. Coefficients of correlation between the concentrations of PM 10, T and RH and PM (0.3-5) concentrations
measured at Studentski grad for June and December
June, 2016
Correlation between

PM 0.3

PM 0.5

PM 0.7

PM 1.0

PM 2.0

PM 5.0

T,C

-0.870

-0.932

-0.927

-0.923

-0.910

-0.049

RH %

0.345

0.241

0.228

0.224

0.201

-0.364

Wind speed, m/s

-0.733

-0.616

-0.604

-0.614

-0.648

0.341

PM 10 Kopitoto

0.788

0.748

0.732

0.737

0.757

0.288

PM 10 Pavlovo

0.929

0.950

0.920

0.886

0.763

0.355

PM 10 Mladost

0.931

0.951

0.931

0.902

0.783

0.342

PM 10 Hipodruma

0.907

0.935

0.901

0.860

0.715

0.255

PM 10 gara Yana

0.936

0.906

0.896

0.900

0.916

0.288

PM 10 Druzhba

0.839

0.880

0.859

0.829

0.696

0.208

PM 10 Nadezhda

0.852

0.887

0.866

0.835

0.703

0.220

T,C

-0.679

-0.569

-0.545

-0.516

-0.394

0.167

RH %

0.576

0.493

0.454

0.413

0.258

-0.237

Wind speed, m/s

-0.585

-0.520

-0.527

-0.526

-0.471

-0.004

PM 10 Kopitoto

0.421

0.500

0.457

0.425

0.338

0.229

PM 10 Pavlovo

0.794

0.764

0.776

0.779

0.741

0.308

PM 10 Mladost

0.599

0.611

0.612

0.618

0.597

0.416

PM 10 Hipodruma

0.763

0.743

0.771

0.789

0.791

0.453

PM 10 gara Yana

0.595

0.601

0.554

0.512

0.352

-0.191

PM 10 Druzhba

0.765

0.783

0.790

0.795

0.762

0.412

PM 10 Nadezhda

0.349

0.335

0.385

0.430

0.526

0.609

December, 2016

The correlations with the meteorological parameters are typical: for June they are very strong, while for December
- moderate to significant. The correlations between PM 10 and PM (0.3-5) are strong for June and moderate to
significant for December. For summer (June), the strong correlations for all stations except Kopitoto find their
explanation, given the higher height of the mixing layer at high temperatures and the wind rose. The weak
correlation between PM 10 and PM 5 is explained by the rapid sedimentation of larger and heavier particles.
For winter (December), the correlation is higher for the stations located near the area sources of pollution and in the
direction of the prevailing winds - Pavlovo, Hipodruma and Druzhba. Gara Yana and Nadezhda are quite far away.
Some local sources of pollution could contribute to the PM 5 concentration and thus to explain the higher
correlation between PM 10 and PM 5 concentration there.
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Conclusion
Most serious pollution episodes, mainly in urban environment, are a mix of high pollutants emissions and adverse
meteorological conditions. Dispersion and transport of lower atmospheric pollutant depend largely on the local
planetary boundary layer (PBL) structure. Turbulence process is the dominant mechanism mixing particulate matter
and ambient air. The high PM 10 concentration during winter months reaching about 90 µg/m3 in some places
might mainly due to the shallow PBL and large emissions during the heating season. In summer, PBL height is
about 1 – 1.5 km and the PM 10 concentration is below maximum value in all sites.
Spatial variability of PM 10 concentration is found to be moderate and strictly related to topography. As expected
the correlation is positive (0.21) between PM 10 concentration and humidity, and negative between PM 10 and
temperature (-0.43) and between PM 10 and wind -(0.41).
It is implied here that high values of PM 10 mass concentration are caused mainly by attenuation processes within
the mixing layer because this layer includes nearly all atmospheric aerosols. This would require routinely available
MLH data from monitoring networks (e.g., lidar at the ground or onboard of satellites) or modelling. Such network
data studies would be a step forward to get information about spatially high resolved PM pollution near the surface
as required by the EC regulations which cannot be provided by ground-based PM monitoring networks only.
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TERRITORIAL FEATURES OF THE USE OF THE POTENCIAL FROM
CLIMATIC RENEWABLE ENERGY SOURCES IN BULGARIA
Georgi Belev
Climate, Atmosphere and Water Research Institute-Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria
E-mail: zbelev@abv.bg
Abstract. Global climate fluctuations and projections of deteriorating sustainable human development since the
beginning of the 21st century have highlighted the need to look for alternative energy sources to carbon fuels. The
utilization of solar and wind energy has become a challenge for engineers and technologists to develop new technologies
for more efficient development of renewable energy sources. The purpose of this paper is to present the territorial
features in the utilization of renewable energy sources - solar radiation and wind in Bulgaria. The study focuses on the
regional features of the helio- and wind energy potential. Based on statistical data, the utilization of the RES potential is
considered through a review of the installed capacities
Keywords: RES, climate, adoption, energy potential

ТЕРИТОРИАЛНИ ОСОБЕНОСТИ НА УСВОЯВАНЕТО НА ПОТЕНЦИАЛА
ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ КЛИМАТИЧНИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ В
БЪЛГАРИЯ
Георги Белев
Институт за изследвания на климата, атмосферата и водите, Българска академия на науките
E-mail: Zbelev@abv.bg
Резюме. Глобалните колебания на климата и прогнозите за влошаване на устойчивото развите на човечеството
от началото на 21 век показаха необходимостта от търсене на алтернативни на въглеродните горива източници
на енергия. Усвояването на енергията на Слънцето и вятъра се превърна в предизвикателство за инженери и
технолози за разрботване на нови технологии за по-ефективно развитие на възобновяемите енергийни
източници. Целта на настоящия доклад е да представи териториалните особености в усвояването на
възобновяеми енергийни източници – слънчева радиация и вятър в България. Изследването акцентира върху
регионалните особености на хелио- и ветроенергийния потенциал. На базата статиситчески данни е разгледано
усдояването на ВЕИ потенциала чрез преглед на инсталираните мощности.
Ключови думи: ВЕИ, климат, усвояване, енергиен потенциал

Въведение
В последните години възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), главно слънчевата радиация и вятъра
навлязоха все повече като алтернатива на изкопаемите фосилни горива – въглища, нефт, природен газ и др.
Сред основните причини са: 1.Опита на човечеството да намали емисиите на CO2 в атмосферата, сочени
за главен причинител на колебанията на климата на планетата; 2.Ограничаване влиянието на глобални и
регионални сили (САЩ, Русия, Китай, страните от Близкия изток и др.) върху световната икономика, чрез
налагане на монопол върху цените на въглищата, нефта и природния газ на световния пазар и 3.Опит за
решаване на световна енергиина криза, породена от изчерпване на изкопаемите горива. Водеща роля при
въвеждането на възобновяемите енергийни източници в световната енергийна система има Европейския
съюз. Утвърденият в края на 2019 година нов състав на Европейската комисия взе генерално решение за
преминаване към радикално намаляване на въглеродните емисии, чрез ограничаване добива на енергия от
въглища и нефт и разширяване изграждането на соларни и вятърни енергийни паркове (Директива (ЕС)
2018/2001).
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Целта на настоящото изследване е да представи резултати от анализа на регионалните различия в
усвояването на енергията на вятъра и слънчевата радиация на територията на България, чрез съпоставяне на
установения енергиен потенциал с действащите инсталирани мощности.

Методи и информация на изследването
ВЕИ-районирането се основава на териториалните различия на хелио- и ветроенергийния потенциал. За
тази цел са използвани картографски данни от Географски атлас на България изработен от колектив на
департамента по география към НИГГГ – БАН през 2010 година, както и данни от Министерство на
енергетиката на Република България за инсталираните мощности от възобновяеми енергоизточници към 31
декември 2019 г. Проблемите с развитието на „зелената“ енергия са обект и предмет на редица научни
изследвания. Географските особености свързани с климатичните фактори и условия на средата (релеф,
експозиция, земно покритие) се разкриват в изследванията на Матеева, Димитров (1999), Матеева, Филипов
(1999, 2009, 2010, 2012, 2013, 2015, 2016). Икономическите и социални аспекти са развити в изследванията
на Grigorova (2010), Пешев (2013), Иванов (2014), Koleva, Mladenov(2014), Nikolova (2018), Nikolaеv,
Konidari (2017), Tsankov (2018) и др.
От съществено значение за усвояването на хелиоенергията са продължителността на слънчевото греене,
облачността и ъгълът под който слънчевите лъчи достигат подстилащата повърхнина. Съществуват
диспрорпорции между максималните стойности на радиацията и минималните стойности на облачността и
активната консумация на електроенергия, като това явление е характерно за зимния период. От своя страна
това има положителен ефект върху енергийния баланс през летния сезон, когато електроенергийната
система е натоварена от масовото използване на климатични устройства. Проблемът с ъгъла на
радиационните лъчи има технологично решение посредством автоматични системи за следене „позицията“
на Слънчевия диск на хоризонта.
Ветроенергииният потенциал се определя от плътността на въздуха и скоростта на вятъра. По височинен
профил изменението на скоростта на вятъра зависи от грапавостта на подстилащата повърхност,
вертикалната стратификация на атмосферата и други локални фактори. Циклоналната и антициклоналната
дейност в страната се характеризират с променлив интензитет, а подстилащата повърхнина – с
изключително голямо разнообразие на форми, ориентация спрямо въздушния пренос, вид – суша или вода,
и т.н. По тази причина скоростта на вятъра в България се колебае в твърде широки граници – от „тихо
време“ до много силни ветрове. Наред с тези оценки, имащи значение за цялата територия на страната, за
целите на ветроенергетиката са необходими и по-детайлни проучвания на всеки отделен локалитет или
дори точков обект (Матеева, Филипов ,2010).
Независимо от наличния потенциал за развитие на енергетиката от възобновяеми източници, съществуват
редица ограничения от екологично естество – това са на първо място територии попадащи в обхвата на
Натура 2000 (фиг.3). Според Директивата за запазване на природните местообитания и Директивата за
защита на дивите птици, съществуват райони в които не е възможно инсталирането на мощности за
производство на енергия от ВЕИ, като под защитата на посочените обекти попада около 37 400 km2 или 34
% от територията на страната.

Териториални особености на хелиоенергийния потенциал
Хелиоенергийният потенциал е представен чрез пространственото разпределение на производството на
електроенергия от 1 kW инсталирана мощност (PV-модули), като стойностите за територията на страната
варират между 1100 и 1350 kW/год. Интегрират се данни за сумарната слънчева радиация, температурата
на въздуха, прозрачността на атмосферата и орографската откритост на хоризонта. Вътрешногодишният
ход на радиационния баланс е с максимум през юли и минимум през декември и януари. Годишните
стойности в извънпланинските райони на страната се колебаят около 1800 MJ/m2, като с увеличаване на
надморската височина стойностите намаляват: на 1200 м са около 1700 MJ/m2, а над 2200 м – под 1200
MJ/m2. Средно за годината от 55 до 65 % от радиационния баланс се изразходват за изпарение, а останалите
35 – 45 % - за нагряване на приземния въздух (Матеева, Филипов, 2010). Измерените стойности на
слънчевата интензивност на територията на страната определят няколоко региона с максимален
хелиоенергиен потенциал, което от своя страна е предпоставка за райониране на страната по този
показател. На тази основа по наше мнение могат да бъдат обособени: 1. Североизточен район включващ
Приморска Добруджа, Централна Добруджа и Лудогорското плато; 2. Северен Централен район; 3.Южен
Централен район и 4.Югозападен район с южните склонове на Рила и долината на река Струма (фиг. 1). На
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основата на данни от Министерство на енергетиката към края на 2019 г. по отношение на инсталираните
мощности се наблюдава следната обстановка (фиг.3). Южният Родопски район разполага с най-много
инсталирани мощности – 175 MW, северният район е с 166,7 MW, югозападния – 152 Mw и
североизточния 49,2 MW. Добре изразени различия се наблюдават и в самите райони – в Южния
среднородопски район мощностите са съсредоточени в централните части – Стара Загора (89 MW),
Пловдив (102,2 MW) и на изток: Бургас (68 MW) и Сливен (73 MW). От главно значение за това
разпределение е наличието на добре развита енергийна инфраструктура в централните и източни части на
района. Хелиоенергийния потенциал е сравнително добре усвоен с възможности за разширяване на ВЕИ
инфраструктура, като много добри условия от природна гледна точка са на южния склон на Стара планина.
Към края на 2019 г. в България функционират 850 фотоволтаични електроцентрали (ФЕЦ) с
производствена мощност до 1 MWh с обща мощност 121 MWh и 246 над 1 MWh с мощност 911 MWh.
Вятърните електроцентрали (ВтЕЦ) до 1 Mw/h са 56 с мощност 26 Mw/h , над 1 Mw/h са 22 с мощност 681
по данни на публичния ВЕИ регистър. Общото производство на електроенергия от ВЕИ към края на 2019
година е 1,739 MWh , като ФЕЦ отдават 1,032 Mw/h а ВтЕЦ 707 MWh. Общият брой на “Зелените“
централи е 1274 като фотоволтаичните са 1096, а вятърните 178. В представеният доклад се вземат предвид
инсталиранвите мощности над 1 MW. Основна причина за този избор е, че тези мощности имат
промишлено значение (регистър на АУЕР1).
Добре развитата енергийна инфраструктура подпомага усвояването на хелиоенергийния потенциал и в
северния район, където се наблюдава по-равномерно разположение на изградените мощности – Видин -25,2
MW; Враца – 18 MW; Монтана – 14 MW; Ловеч – 7 MW, впечатление прави Плевен – 58,5 MW. Северният
район също има добра усвояемост.
Югозападният район представя усвояемостта на хелиоенергийния потенциал най-силно чрез мощностите
изградени по долината на река Струма – 24 MW и най-западните части на Горнотракийската низина – 63
MW. Възможностите за разширяване на ВЕИ инфраструктурата са най-вече в Санданско-Петричкия
подрайон. Най-слабо усвоен хелиоенергиен потенциал се наблюдава в североизточния район, но причините
тук са главно икономически интереси, както и ограниченията, които налага използването на големи
територии за земеделие, а изграждането на хелиоенергийни паркове изисква големи площи свободни от
земеделска дейност.

Териториални особености на ветрооенергийният потенциал
Съответният ветроенергиен потенциал варира средно годишно от нисък – под 150 W/m2, задоволителен –
150-250 W/m2, умерен – 251-550 W/m2, висок – 551-1050 W/m2, до много висок – над 1051 W/m2.
Ветроенергийният потенциал на територията на България има локализационен характер. При групиране на
локалитетите по наше мнение могат да се дефинират следните райони с максимални стойности: 1.
Североизточен – с Приморска Добруджа ;2. Централен – по билото и северните склонове на Стара планина
; 3. Югозападен – към този район се причисляват подрайони в обхвата на Витоша, Източна Рила и Западни
Родопи и 4. Югоизточен – Горнотракийската низина и южното черноморско крайбрежие (фиг. 2). Като
отделни локалитети с близки до максималните стойности се отделят части от Източна Стара Планина с нос
Емине, Южното Черноморско крайбрежие, Сакар планина и долината на р. Русенски Лом. Необходимо е
да се отбележи, че първите два района съвпадат със зоните на прелитане от зимуващи птици, което от своя
страна представлява ограничение от екологично естество. Основните мощности са инсталирани в периода
2008 – 2010 г. с обща мощност от 678,5 MW. От тях най-голяма инсталирана мощност над 500 MW е в
североизточния – Приморска Добруджа с най-големия ветроенергиен парк в България “Каварна“, там е и
най-голямото производство – 1 160 000 MWh. Отделни инсталирани мощности има в райони със
специфична локализация: Източна Стара планина - Сливен с инсталирана ммощност 13 900 MW и
производство 22 667 MWh ; Бургас съответно 12 575 MW и 14 541 MWh ; Ямбол съответно 8 400 MW и 8
297 MWh. В североизточния локалитет стойностите са следните: Търговище 1 250 MW и 1 377 MWh и
Русе съответно 0,095 MW и 22 MW. От представените данни може да се обобщи, че най-висока усвоеност
на ветроенергийния потенциал има в североизточния ряйон. С относително високf оползотворяване, е
източно-старопланинския локалитет със специфични природно-географски условия от орографски
характер. Най-слабо усвоен е югозападния район, който към момента на изследването се определя като
неефективен от страна на инвеститорските интереси.
1

АУЕР - Агенция за устойчиво развитие на енергетиката (бел.авт.)
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Фиг. 1 Хелиоенергиен потенциал и инсталирани мощности (картата е взаимствана от Матеева, Филипов, 2010;
инсталираните мощности са по АУЕР,2019)

Фиг. 2 Ветроенергиен потенциал и инсталирани мощности (картата е взаимствана от по Матеева, Филипов,
2010; инсталираните мощности са по инсталираните мощности са по АУЕР,2019)
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Заключение
Резултатите от настоящото изследване показват ясно определени диспропорции на потенциала на
климатичните възобновяеми енергоизточници. От своя страна съществува припокриване на територии по
отношение на хелио- и ветроенергиен потенциал като в най-голяма степен това се отнася до
североизточния район – там има и съответно най-висока усвоеност на възобновяемия потенциал. Сред
основните причини за недостатъчното усвояване са пречки от админстративен характер, но също така и не
особено висок инвеститорски интерес. От изключително важно значение са ограничаващите фактори –
природни: местообитания на определени биологични видове, въздушни трасета на прелетни птици (фиг.3)
и икономически: земеделие, липса на добре развита енергийна инфраструктура.
В заключение следва да се отбележи, че към натоящия етап на технологично равнище на развитие ВЕИ все
още не са в състояние да осигурят базовите мощности на националната енергийна система. Тези източници
следва да се разглеждат като допълващи енергийния товаров баланс при върхово натоварване подобно на
ВЕЦ.
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Abstract: We consider two classes of large rivers with respect of the kind of the probability distribution of the extreme
values of their water levels. The basis for the analysis are experimental data for time series of water levels of the rivers
Elba, Huang He, Brahmaputra, Indus and Ganges. The result of the study is that the rivers in the north (Elba and Huang
He) have Weibull ditribution of the values of the extreme water levels. The rivers that are more in the south direction
(Indus, Ganges and Brahmaputra) have Gumbel distribution of the values of the extreme water levels.
Key words: theory of extreme values, water levels, Elba river, Huang He river, Indus river, Ganges rives, Brahmaputra
river, Weibull distribution, Gumbel distribution

Introduction
Nonlinearity of the dynamics is a characteristic feature of many complex systems in the Nature and society. Several
examples are the simple models in the meteorology based on the Lorenz equations (Panchev 2000, Panchev et al.
2007), population dynamics models based on the Lotka-Volterra equations and their generalizations (May 2001,
Dimitrova and Vitanov 2001, Vitanov et al. 2006), or, the models of the intergroup conflicts (Weidlich 2000,
Panchev and Vitanov 2008). Fluid mechanics is a rich source of many nonlinear problems (Zeityounyan 1991,
Hoffmann and Vitanov 1999, Vitanov and Busse 1997, Vitanov 1998). Because of this fluid mechanics is an area
of extensive application of the methods of nonlinear dynamics and chaos theory (Pedlosky 2000, Vitanov 2000,
2001, Kambe 2004) and especially a field of application of methodology for obtaining exact solutions of nonlinear
partial differential equations (Vitanov 2010, Vitanov and Dimitrova 2010, Vitanov et al. 2011, 2013, Vitanov and
Dimitrova 2014, Vitanov et al. 2017, Vitanov 2019).
In this paper we shall discuss extreme water levels in different water systems. Such are e.g., the large nonlinear
waves in seas and oceans or extreme water levels of large rivers. In the last years the investigation of such
phenomena intensifies (Boccoti 2000, Pelinovsky and Kharif 2008, Vitanov and Hoffmann 2009) and one
important factor for this is economic. For an example the collision with a wave having height of 8-story building
and mass of quarter million tons can be disastrous for every ship or petroleum platform. Because of this recording
devices have been positioned at different places of oceans and seas and in addition satelite observations are
performed. These observations lead to corresponding time series which can be analysed on the basis of the theory
of extreme events (Reiss and Thomas 1997) and nonlinear time series analysis (Kantz and Schreiber 1997, Boeck
and Vitanov 2002, Kantz et al. 2004, Vitanov et al. 2007, 2008). In the last years the combination of these two
methodologies was applied with much success for description of many extreme events in Nature and society
(Albeveiro et al. 2006).
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Data
Below we shall discuss time series for the water level for two classes of rivers. The first class contains the river
Elba in Germany and the Huang He river (Yellow river) in China. These rivers are north of the second class of
discussed rivers which contain the rivers Indus, Ganges and Brahmaputra. River Elba in Germany is well known
river which flows in Chesh Republic and Germany and passes throug such cities as Dresden and Hamburg. The
Huang He (Yellow river) is the second longest river in Asia, after the Yangtze River, and the sixth longest river
system in the world. The Huang He river was very important for the ancient and contemporary Chinese
civilization. In the history and in the more recent times frequent devastating floods and course changes of the flow
of the river have been observed. These floods and changes are produced by the continual elevation of the river bed.
The waters of the Huang He river are responsible for large catastrophes including the only natural disasters in
recorded history to have killed more than a million people: the flood from 1332 - 33 that killed 7 million people;
the flood from 1887, which killed between 900,000 and 2 million people, and the flood from 1931 that killed
between 1 and 4 million people. Because of all of this the monitoring of the water level of the Huang He river and
the study of the probabilities for extreme values of this level are important and even vital for the people of the
regions along the river – Fig. 1.

Fig. 1. Time series of the water level of the Huang He river (Yellow river). Horizontal axis: number of the observation.
Vertical axis: H is the height of the water level in meters (0 is the sea level) (Wang et al. 2019).

We note that the global warming is another important reason for the research interest on water levels. The global
warming that leads to more rains and increasing of the levels of water that can cause floods and damages of houses,
cities, ports and people. This was the reason for the begin of our research on statistical description of atmosphere
and hydrological time series and study of the extreme values of these series. The regions south of Himalaya
mountains are much affected by the processes connected to the global warming and one of these influences is
connected to the water levels of the large rivers in this region. We discuss below time series for the water level for
three large rivers in India, Pakistan, Bangladesh, and China: Indus, Ganges, and Brahmaputra rivers. Indus river
originates in the Tibetan Plateau in the vicinity of Lake Manasarovar and then flows through the Ladakh region of
India in a southerly direction along the entire length of Pakistan to merge into the Arabian Sea near the port city of
Karachi. Indus river is the longest river of Pakistan and it is a strategically vital resource for Pakistan’s economy
and society. Indus river is connected to large floods in Pakistan. The Ganges is a trans-boundary river of Asia
which flows through India and Bangladesh. Its origin is in the western Himalayas in the Indian state of
Uttarakhand, and flows south and east through the Gangetic Plain of India and Bangladesh to the Bay of Bengal.
The Ganges is a lifeline to 400 million people who live along its course and many large cities such as Allahabad,
Munger, and Kolkata are located on its banks. The Brahmaputra is a trans-boundary river which flows through
China, India and Bangladesh. With its origin in the Manasarovar Lake region, near the Mount Kailash, located on
the northern side of the Himalayas in Burang County of Tibet, it flows along southern Tibet to break through the
Himalayas into India. It flows southwest through the Assam Valley as Brahmaputra and south through Bangladesh.
In the Ganges Delta, it merges with Ganges in Bangladesh and continues to flow towards the Bay of Bengal. The
159

Conference Proceedings
“Climate, atmosphere and water resources in the face of climate change”, Volume 2
Sofia, 15 - 16 October 2020

lives of many millions of Indian and Bangladeshi citizens are reliant on the Brahmaputra river. Its delta is home to
130 million people and 600 000 people live on the riverine islands.
The studied time series for Indus, Ganges, and Brahmaputra rivers - Fig. 2 are obtained from the DAHITI database
(Schwatke et al. 2015). The water levels are measured on the base of satellite observation as follows
• Brahmaputra: from 21.07.2008 till 25.12.2019 at longitude 90.3540o E and latitude 26.1577o N
• Ganges: from 18.07.2008 till 22.12.2019 at longitude 87.1244o E and latitude 25.2950o N
• Indus: from 27.07.2008 till 30.01.2020 at longitude 65.2589o E and latitude 27.3414o N

Figure 2: Time series of the water level of the Brahmagupta river (Figure (a)), Ganges river (Figure (b)) and Indus river
(Figure (c)). Horizontal axes: T is the time (unit for time is 10 days). Vertical axes: H is the height of the water level in
meters (0 is the sea level).

The satellite measurement of the water level is performed one time per 10 days. We observe significant changes in
the water level of the river and the largest deviation from the average level of the river is more than two meters
which is a large value and requires attention. The time series from Fig.2 show that in the period of measurement of
more than 10 years the water level of Brahmaputra river had periodically larger deviations (of about two meters)
from its average value.These deviations are even larger for the case of Indus river (3 meters) and Ganges river
(about 5 meters). Histograms and the cumulative histograms for the studied time series supply additional interesting
information. The histograms show that the Brahmaputra river tends frequently to have high water level and the
probability for such a behavior of Ganges rives is smaller whereas extreme values of water leves of Indus river are
not very frequent in the period of recording.
Method
Now let us write several remarks on the methodlogy connected to the study of the extreme water levels. The time
series for water levels are examples for realization of random variables. Another example are the temperatures in a
given place within a day. If we take the maximum daily temperature we can construct time series for the maximal
daily temperatures. We shall treat in similar way the time series. We shall take the water level for every wave as a
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realization of a random variable and we shall investigate the time series for the maxima of these variables, i.e. the
time series for the maximum wave heights. We shall assume that the maxima of the time series are maxima of a
stationary sequence of random variables {Xk}, k = 1;….;K. We are interested in the limit distribution of these time
series. This limit distribution,however, need not be the same as the distribution of the maxima of the associated
independent sequence of random variables {Xk*}, k = 1;….;K with the same marginal distribution as {Xk}. The
distinction is due to the extremal index θ which measures the tendency of the extreme values to occur in clusters
(the mean size of the clusters is 1/θ). Under appropriate conditions the extreme valuesdistributions for the
stationary and independent sequences are of the same kind. If θ = 1 the parameters of the extreme value
distributions for the stationary sequence {Xk} and for the independent sequence {Xk*} are the same.
We shall use two kinds of estimators for θ. The first estimator is the runs estimator

(1)
where Mi,i+r is the maximum value within the segment Xi+1, . . . , Xi+r . 1(...) means that 1 is added to the
corresponding sum if the condition in () is fulfilled. Otherwise 0 is added to the corresponding sum. Another form
of the estimator of θ is connected to the interexceedance times T i. The form of the estimator appropriate for the
investigated time series is

(2)
where N is the number of exceedances of the threshold value u and let these exceedances happen at times 1 ≤ S 1 ≤ ·
· · ≤ SN . Then the interexceedance times are Ti = Si+1 − Si . The last estimator is appropriate when the maximum
interexceedance time is larger than 2. The application of the two estimators of θ to our time series leads to
estimation θ = 1 if the thershold level is chosen in an appropriate way. Thus we can use all the methodology
developed for i.i.d. case to determine the kind and parameters of the extreme values distribution for the studied
time series. What we shall use below are the quantile-quantile plots.
Let us have a time series X1 , X2 , . . . , Xn with distribution function F (x) =P (X ≤ x). One property of F (x)
is the inverse of the distribution function: the quantile function Q(p)

(3)
On the basis of the series Xi we can define the empirical distribution function F̂ (x) = i/n if x ∈ [Xi , Xi+1 ] and Xi
are ordered by increasing value. The empirical quantile function is

(4)
Let us consider the class of exponential distributions F
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(5)
where λ is a parameter. The quantile function for this distribution is

(6)
for p ∈ (0, 1). For λ = 1 we have the standard exponential distribution and thequantile of distribution with
parameter λ is connected to the standard exponential quantile function as follows Qλ(p) = λ−1 Q1 (p) for p ∈ (0, 1).
Let us construct the standard exponential quantile-quantile (Q-Q) plot: [− ln(1 − p), Q̂(p)]. If the exponential
distribution is a good fit to the experimental data Q̂(p) the standard exponential quantile plot will be close to a
straight line.
There exist three kinds of extreme values distributions for i.i.d. random variables: Weibull, Gumbel and FrechetPareto. If any of these distribution is the extreme events distribution for the studied time series then the
correspondent quantile-quantile plot will be close to a straight line. In One of these distributions which will be
discussed here is the Weibull distribution. The Weibull distribution is

(7)
where x > 0, λ > 0 and r > 0. Probability density function for this distribution is

(8)
The second extreme values distribution of interest for us here is the Gumbel distribution

(9)
In (9) a and b are parameters.
Results
The methodology of the study of the extreme water levels of the studied rivers is as follows. First we select the
maxima of the time series of the water levels. The maxima are selected to be over some threshold which is
determined from the requirement that the values of the estimators (1) and (2) to be very close to 1. Then for the
obtained sequences for the maxima of each river we construct quantile-quantile plot for the probability distribution
corresponding to the sequence and the three extreme values distributions. For each sequence of maxima one of the
three quantile – quantile plots is very close to a straight line and this determines the extreme values distribution
corresponding to the corresponding sequence of extreme values. The results are that the studied rivers are separated
in two classes: rivers for which the extreme value distribution is the Weibull distribution (Elba and Huang he
rivers) and rivers which extreme values distribution is the Gumbel distribution (Indus, Ganges, and Brahmaputra
rivers). The values of the parameters of the extreme values distributions are shown in Table 1
Table 1. Values of the parameters of the extreme value distributions of 4 of the studied rivers. Note the changes of the
parameters of Weibull distribution for the Huang He river which is due to changes of conditions in the region of
measuring. The parameters of the Weibull distribution for Elba river are not shown here as a special form of three-
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parameters Weibull distribution was used for analysis of the sequence of extreme water levels of this river (Dimitrova
and Hoffmann 2012).
River
Huang He
Huang He
Indus
Ganges
Brahmaputra

Probability distribution
Weibull
Weibull
Gumbel
Gumbel
Gumbel

First parameter value
=1.280
=1.135
a=0.834
a=0.685
a=0.752

Second parameter value
r=1.494
r=1.410
b=0.741
b=1.036
b=1.557

On the basis of the obtained distributions one can easily calculate the probabilities of arising of a selected extreme
value of the water level. For an example one can expect extreme value of 61 meters (over the sea level) of the
Huang He river in the area of measurement one time in 245 years. Extreme value of 37.9 meters over sea level of
the river Ganges can be expected one time in 37.9 years, etc.
The result of our study is that we can separate the studied rivers in two classes with respect to the kind of the
extreme value distribution for their high water levels. The first class are the rivers which have the Weibull
distribution as extreme values distribution. These rivers are in the north direction compared with the second class of
rivers. Weibull distribution arises frequently in different problems of the extreme values theory and because of this
this distribution is what is expected to be the distribution of the extreme valued of the river levels.
However, there is a second class of rivers where the distribution of the extreme water levels is not this one that is
commonly expected.
Conclusions
As concluding remarks we note that in this paper we have investigated time series containing an extreme event:
extremely high values of water levels of several large rivers. We have shown that the extreme values distribution
for the corresponding time series is the Weibull distribution for the rivers Elba and Huang He and the Gumbel
distribution for the rivers Brahmaputra, Indus and Ganges. We have obtained the parameters of these distributions.
On the basis of the obtained distributions it is an easy task to obtain that the probability for a selected large value
of the water level of the corresponding river. We note that the results are obtained on the basis of time series
recorded in a given region of space under some weather conditions.
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Simple Equations Method (SEsM): A Method For Obtaining Exact Solutions of
Nonlinear Partial Differential Equations for Models of Waves in Water and Air
Environments
Nikolay K. Vitanov
Climate, Atmosphere and Water Research Institute at the Bulgarian Academy of Sciences, Blvd. Tzarigradsko
Chaussee 66, 1784 Sofia, Bulgaria

Abstract: We discuss a methodology for obtaining exact analytical solutions of nonlinear partial differential equations.
This methodology is called Simple Equations Method (SEsM) and it can be used for obtaining exact solutions of model
equations for processes in air and water environments. We describe briefly the methodology and mention several other
methods which are particular cases of SEsM. An application of SEsM for obtaining exact analytical solution of a
nonlinear partial differential equation is also discussed.
Key words: nonlinear partial differential equations, exact solutions, traveling waves, solitons, model equations for
waves in air and water environments

1. Introduction
In the last years many researchers started studies of large complex systems (see, e.g., Ausloos, 2000; May et al.
2008; Dimitrova and Vitanov 2000, 2001, 2004; Jordanov and Nikolova 2013, Ausloos et al., 2014; ; Vitanov and
Ausloos, 2015; Vitanov, 2016; Borisov and Vitanov, 2019; Vitanov and Vitanov, 2019, Nikolova et al. 2019).
Such systems have many interesting features and in many cases are nonlinear (Drazin, 1992; Samoilenko and
Petryshyn 2004; Panchev et al. 2007). This nonlinearity is studied, e.g., by means of time series analysis or by
means of models based on differential equations (Grossberg 1981; Vitanov 2000; Kantz et al. 2004; Ashenfelter et
al. 2009; Vitanov and Dimitrova 2010). The corresponding model equations often are nonlinear partial differential
ones. The research on methodology for obtaining exact solutions of nonlinear partial differential equations led to
the development of the methodology of the Method of Inverse Scattering Transform (see, e.g., Ablowitz and
Clarkson 1991), or Hirota method (Hirota 2004). As a branch of this research Kudryashov (Kudryashov 2005)
described the Method of Simplest Equation (MSE)} based on determination of singularity order of solved NPDE
and searching of particular solution of this equation as series containing powers of solutions of a simpler equation
called simplest equation (see also (Kudryashov and Loguinova 2008)). Below we discuss a methodology called
Simple Equations Methodology (SesM). Some elements of the methodology can be observed in our articles written
long time ago (Martinov and Vitanov 1992, 1992a, 1992b, 1994, Vitanov 1996, 1998). In 2009 (Vitanov et al.
2009a, 2009b) and in 2010 Vitanov and co-authors used the ordinary differential equation of Bernoulli as simplest
equation (Vitanov 2010) and applied the early version of the methodology to ecology and population dynamics
(Vitanov and Dimitrova 2010). In these publications we have used the concept of the balance equation. This early
version of the methodology has been called Modified Method of Simplest Equation - MMSE (Vitanov et al. 2010,
Vitanov 2011) and it is based on determination of the kind of the simplest equation and truncation of series
constructed from solutions of the simplest equation by means of application of a balance equation. For more
applications of the methodology see (Vitanov 2011a, Vitanov et al. 2011, 2013, 2015, 2017). In the course of the
time we have extended the methodology of Modified Method of Simplest Equation. The last version of the
methodology is connected to possibility of use of more than one simplest equation. This modification may be called
SEsM - Simple Equations Method. The reason for this is that used simple equations are more simple than solved
nonlinear partial differential equation but these simple equations in fact can be quite complicated (Vitanov 2019,
Vitanov and Dimitrova 2019). A variant of SEsM based on two simple equations was applied in (Vitanov and
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Dimitrova 2018) and the first description of the methodology was made in (Vitanov 2019a) and then in (Vitanov
2019b).
The text below is organized as follows. We discuss the SesM, mention two methods which are particular case of
SesM (The method from (Kudryashov 2012) and the method of Hirota), and demonstrate that SEsM keeps the
property of MMSE to lead to exact solutions of nonitegrable nonlinear partial differential equations.

2. Simple Equations Method (SEsM) with an application
Note that SesM is defined in general for obtaining exact solutions of systems of nonlinear partial differential
equations. Below we present a brief description of SEsM for the case of solution of one nonlinear partial
differential equation. We want to solve a nonlinear partial differential equation
(1)
where the left-hand side of (1) is a relationship containing the function u(...) and some of its derivatives (u can be a
function of more than 1 spatial coordinate). The methodology of SEsM has 7 steps. At Step. 1 we apply a
transformation
(2)
where Tr(F) is a function of another function F. In general F(x,...,t) is a function of several spatial variables as well
as of the time. The transformation has to transform nonlinearity of the solved differential equation to more treatable
kind of nonlinearity or applied transformation may even remove nonlinearity. Several examples for the form of
transformation Tr(F) are: the Painleve expansion; u(x,t)=4 tan-1[F(x,t)] for the case of the sine - Gordon equation;
u(x,t) = 4 tanh-1[F(x,t)] for the case of sh-Gordon (Poisson-Boltzmann equation); another transformation. In many
particular cases one may skip this step (then we have u(x,...,t)=F(x,...,t)) but in numerous cases the step is necessary
for obtaining a solution of studied nonlinear PDE. The application of Eq.(2) to Eq.(1) leads to a nonlinear PDE for
function F(x,...,t). The general form of the transformation Tr(F) is not known, in other words, up to now, there is no
rule that relates a transformation to any nonlinear partial differential equation.
At Step. 2 of SEsM the function F(x,...,t) is written as a function of other functions f1,...,fN. These functions
are connected to solutions of some partial or ordinary differential equations which are more simple than Eq.(2).
The possible values of N are N=1,...,∞. The form of function F(f1,...,fN) is not prescribed and can be given by
different relationships, for an example,

(3)
where α, β, α, γ, σ are parameters. We note that (3) is just one possible form of F(f1,...,fN). The relationship (3)
contains as particular case relationship used by Hirota and the power series of f used in the previous versions of the
methodology based on 1 simple equation (and called Modified Method of Simplest Equation) are a particular case
of relationship (3) too.
Ar Step. 3 of SesM we deal with the functions f1,...,fN which are solutions of partial differential equations.
These equations are more simple than the solved nonlinear partial differential equation. There are two possibilities:
one may use solutions of simple partial differential equations if such solutions are available, or one may transform
the more simple partial differential equations by means of appropriate ansatz, for example, traveling-wave ansatz
such as
Then the differential equations for f1,...,fN may be reduced to differential equations El, containing derivatives of
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one or several functions
(4)
In many cases (e.g, if the equations for the functions f1,... are ordinary differential equations) one may skip this step
but the step may be necessary if the equations for f1,... are complicated partial differential equations. Next at Step. 4
of SesM we assume that the functions a, b, etc., are functions of other functions, for example., v, w, etc.,
(5)
The functions A, B, ... can have different form. Often one uses a finite-series relationships such as

(6)
q, r, ,... are parameters. Other kinds of relationships may be used too. At Step 5. Of SEsM we determine the
functions v, w, ... which are solutions of simple ordinary differential equations. For several years we have used
particular case of the described methodology that was based on use of one simple equation. This simple equation
was called simplest equation and the methodology based on one equation was called Modified Method of Simplest
Equation. SEsM contains the Modified Method of Simplest Equation as particular cease (as one of the numerous
particular cases of the SEsM methodology). At Step. 6 of SesM we apply the steps 1.) - 5.) to Eq.(2) which
transforms its left-hand side. In many cases the result of this transformation is a function which is a sum of terms
where each term contains some function multiplied by a coefficient. This coefficient contains some of the
parameters of the solved equation and some of the parameters of the solution. In the most cases balance procedure
must be applied in order to ensure that the above-mentioned relationships for the coefficients contain more than one
term (e.g., if the result of the transformation is a polynomial then the balance procedure has to ensure that
coefficient of each term of polynomial is a relationship that contains at least two terms). This balance procedure
may lead to one or more additional relationships among the parameters of the solved equation and parameters of
the solution. These relationships are called balance equations.
Finally at Step 7. Of SesM we may obtain a nontrivial solution of Eq. (2) if all coefficients mentioned in
Step 6.) are set to 0. This condition leads to a system of nonlinear algebraic equations and any nontrivial solution of
this algebraic system is connected to a solution the studied nonlinear partial differential equation.
Let us now show examples of the application of the methodology. We consider the simple equation

(7)
It has the solution

(8)
We can search solutions of the solved nonlinear partial differential equations
as

(9)
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This was proposed by Kudryashov (Kudryashov 2012). Now let us show that the above method of Kudryashov is
particular case of the SEsM methodology for the case of use of 1 simple equation and representation of the
searched solution as a polynomial of the solution of the simple equation. In order to do this we consider the SEsM
methodology for the case of lack of transformation, one simple equation (Eq.(7)) and the polynomial representation
(9) of the solution of the equation by the solution of the simple equation. Then the SEsM methodology is reduced
to the method of Kudryashov. Hence the method of Kudryashov is particular case of the SEsM methodology. In a
similar way we can show that the Method of Hirota is a particular case of SesM and the Inverse Scattering
Transform Method is closely connected to SesM (this will be discusses elsewhere because of the lack of space
here).
Let us now use SesM and its particular case mentioned in (7) – (9) to obtain an exact solution for a
particular case of the equation

(10)
The steps of the methodology are as follows. At Step 1. Of SesM we use a particular case of transformation
(3), i.e. u(x,t)=F(x,t). At Step 2. of SesM we fix the relationship among F(x,t) and the functions fk(x,t). The
function F(x,t) will be searched as a function of another function f(x,t) and the corresponding relationship is
particular case of the relationship (3)

(11)
where γi are parameters.
At Step 3. Of SesM we write the equation for the function f(x,t). The function f(x,t) is assumed to be a
traveling wave

(12)
where μ and ν are parameters. Atv Step 4. of SEsM we have to give a representation of the function a by another
function that is solution of a simplest equation. There is no need to express further the function a through another
function v and instead of this we shall assume that a is a solution of a simple equation of the class (7). This simple
equation is specified at Step 5. Of SesM. We use a particular case of the following simple equation:

(13)
At Step 6. Of SesM we substitute (11) – (13) in (10). This leads to a polynomial of the function a that contains the
following maximum powers of the terms of Eq.(10) : N+p-1; N+3(p-1); Nm+n+5(p-1); Nl+N+p-1. In order to
obtain the system of nonlinear algebraic equations we have to write balance equations for these powers, in other
words, in this case we have to balance the largest powers: Nm+n+5(p-1) and Nl+N+p-1. This leads to the balance
equation
(14)
We note that l, m, p, N have to be integers or 0. We have p>1 and l>m. Then from Eq.(14)
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(15)
This means that the equations of the class Eq. (10) may have solutions of the kind

(16)
where
and the function a is a solution of the simple equation

(17)
Let us set m=1. The smallest possible value of l in this case is l=2. Then the equation (10) is reduced to

(18)
Next we shall use Eq.(13) as simple equation. From Eq.(15) we obtain for the balance equation
Thus the equations of the class of Eq. (18) can have solutions of the kind

(19)
where the function a is a solution of the simple equation

(20)
We consider the case p=2 below. In this case SesM leads to a system of 13 nonlinear algebraic equations for the
parameters of the solution and the parameters of the equation. As we want to use the simple equation (7) we have to
set d0=0, d1=-1 and d2=1 which simplifies much the system of algebraic equations. One nontrivial solution of this
system is

(21)
and the corresponding solution of the solved equation (18) is
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Surface water pollution with nutrients, arsenic and heavy metals
in the upper part of the Ogosta River basin (NW Bulgaria)
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Abstract. The current paper presents results of physicochemical monitoring in the upstream section of the Ogosta River
basin and aims to analyze the surface water pollution in terms of nutrients, arsenic, and heavy metals. The surface water
contamination in the catchment area is due to the discharge of untreated or inadequately treated household and mining
effluents. Input data includes information about the values of 12 water quality parameters (N-NH4, N-NO3, N-NO2, N-tot,
P-PO4, P-tot, As, Cu, Fe, Mn, Pb, Zn) measured at five sampling sites during the period 2015–2018. The analysis has
been carried out following the European guidelines stated in Directive 2008/105/EC (amended in Directive 2013/39/EC)
and their equivalent criteria transposed into Regulation 4/2012 for characterization of the surface waters. Two selected
indices – the British Columbia Water Quality Index (BCWQI) and the Heavy Metal Pollution Index (HPI) to assess the
quality and suitability of water resources for different human needs have been calculated. Results obtained show the
values of total phosphorus (P-tot), orthophosphates (P-PO4), and arsenic (As) appear to be higher than the permissible
limits. The BCWQI ratings fall under the “Suitable” and “Medium” classes – the index values range from 23 up to 44. The
HPI ratings show large variations in the pollution status – “Low” (72) to “High” (305). Those results suggest the water
resources are acceptable for domestic purposes and industry, but their use for drinking must be preceded by treatment.
Keywords: surface water pollution, nutrients, arsenic, heavy metals, Ogosta River

Introduction
Surface water bodies, especially rivers, are quite vulnerable to contamination because they are naturally open,
readily accessible, and their resources are widely used in numerous sectors of the economy (He et al., 2018).
Although there are a variety of anthropogenic practices influencing water quality and causing deterioration of its
properties, three of them are particularly troubling – agriculture, domestic, and mining activities. Nutrient pollution
is characterized by increased levels of nitrates and phosphates, and it is the predominant type of water
contamination for rivers flowing through agricultural lands or rural areas with a lack of public sewerage systems
and wastewater treatment plants. This kind of water pollution is triggered by the oversupply of organic matter,
which arises from some unsustainable practices such as the unregulated discharge of untreated household and
agricultural effluents containing faecal coliforms, artificial fertilizers, plant protection products, etc., and ultimately
leads to eutrophication. The process of eutrophication is associated with an overall form of degradation of aquatic
life including depletion of ecosystem services and loss of biodiversity (Chislock et al., 2013). In addition, the
consumption of nitrate polluted water by humans can provoke some diseases like gastrointestinal cancer and
methemoglobinemia (WHO, 2011; Ward et al., 2018). Less common, but no less deleterious are the hydroecological issues caused by the extraction of valuable minerals (e.g. ore or coal) and the subsequent discharge of
raw effluents containing poisonous chemicals like metalloids and heavy metals into the river channels. This type of
water pollution mainly concerns the mining-affected catchments, where the mining wastewater outflowing from
tailing dumps and industrial lagoons are often discharged into the nearby rivers and streams (Akpor et al., 2014). The
substances contained in the mining wastes can cause toxic, mutagenic, and carcinogenic effects on living organisms,
especially some of them like arsenic, cadmium, lead, and mercury. The possible health effects from exposure to
these metals include a variety of acute or chronic life-threatening conditions such as sepsis, kidney failure, liver
failure, oral and stomach ulcers, neurological pathologies like epilepsy, delays in mental development, and some
other diseases that are not fully understood (WHO, 2011; He et al., 2018). Therefore, the simultaneous impact of
various water pollution sources inflicts serious damage to aquatic ecosystems and threatens human health. Regular
monitoring of pollutants in affected zones is essential to estimate the degree of their influence on the environment
and to find appropriate measures to abate the harmful effects that they can cause to humans and aquatic species.
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Although Bulgaria is not a large country and has a declining population, there are a number of water bodies that are
largely altered and critically contaminated due to various anthropogenic practices. One such example is the upper
part of the Ogosta River basin, where intensive mining activities have been carried out near Chiprovtsi (extraction
and flotation of lead-silver and iron ore), Martinovo (iron ore), and Govezhda (polymetallic ore containing iron, gold,
and arsenic). “The mines are known to be exploited from Roman times, through Middle Ages, but most intensively
from 1950 to 1999, when the last mine ceased its activities“ (Mladenova et al., 2010). The problem was that the
mining effluents were discharged into the Ogosta River channel because the existing three mine tailings (“Mechi
dol”, “Golyam Bukovets”, and “Chiprovtsi”) were too small to take the produced wastes. Additionally, in the oredressing factory built near Chiprovtsi were not constructed wastewater treatment plants. As a result, the released waste
products were transported by the river flow many kilometers far from the mines and were accumulated in separate
landscape components causing arsenic and heavy metal environmental pollution, which was an object of long-term
investigations (Kotsev, 2003; Kotsev et al., 2006; Cholakova et al., 2006; Dimitrova et al., 2006; Dimitrova et al.,
2007; Mladenova et al., 2010; Kotsev et al., 2015, etc.). Increased concentrations of arsenic and heavy metals were
established not only in the surface waters (Cholakova et al., 2006; Dimitrova et al., 2007), but also in the groundwater
(Kotsev et al., 2006), in the alluvial soils on the floodplains (Kotsev et al., 2015), in the bottom sediments (Cholakova
et al., 2016), and even in sheep’s and goat’s milk as a result of grazing activities in the mining-affected catchment area
(Kotsev et al., 2009). In addition to all this, the upper section of the Ogosta River basin is a predominantly mountainous
region where the population lives in dispersed rural settlements and subsists on livestock husbandry and small-scale
mountain agriculture. There is a lack of public sewerage systems suggesting the domestic and agricultural effluents,
which are the major source of nutrient contamination, are directly discharged into the main river and its tributaries.
Thus, the current study aims to analyze the simultaneous impact of various anthropogenic practices influencing the
chemical composition of river waters in the upper part of the Ogosta River basin (NW Bulgaria) in order to assess
the quality and suitability of surface water resources for different human needs through the use of two documented
indices – the British Columbia Water Quality Index (BCWQI) and the Heavy Metal Pollution Index (HPI).

Study area
The Ogosta River is a right tributary of the Danube River with a total length of 141.5 km and a drainage basin of
3157.1 km2 (Hristova, 2012).

Figure 1 Schematic map of the study region showing the location of mining areas, tailing
impoundments and water sampling points (modified from Mladenova et al., 2010)
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The main river body originates from the northern slopes of the Western Balkan Mountains (the Chiprovska Stara
planina) at an altitude of 1760 m, runs northeast and flows into the Danube River within the Western Danube Plain
at an altitude of 27 m. The examined area is situated in the upstream section of the Ogosta River (to its flowing into
the Ogosta Reservoir). The investigated region covers an area of approximately 550 km2, which includes the
western parts of the Balkan Mountains (the Chiprovska, Yazova, and Berkovska Stara planina) and the ForeBalkan (the hills Shiroka planina and Verenishko bardo). This area belongs to a region with temperate-continental
climate conditions that are largely influenced and transformed by altitude. The mean annual air temperature
decreases from 11˚C to 4˚C. The average precipitation sum also shows clear zonality as increases from about 700
mm in the fore-mountain up to 1200 mm in the mountain part (Orehova et al., 2012). The flow regime of the Ogosta
River is characterized by a high streamflow phase during the months of April and May and a low runoff period in the
months of August and September (Hristova, 2012). The major tributaries of the main river in this section of the
drainage basin include the rivers Chiprovska, Prevalska, and Dalgodelska Ogosta (Figure 1). The researched area is
covered by spruce, beech, chestnut, and oak forests. There are a total of 23 settlements in three municipalities –
Chiprovtsi, Georgi Damyanovo, and Montana. Surface water pollution in this region arises from the lack of public
sewage systems in rural areas and the unregulated disposal of livestock manure from pasture lands, as well as due to
the discharge of untreated mining wastewater.

Data and Methods
Input data about the values of 12 chemical water quality parameters have been used. Time-series data include
information about the measured concentrations of six nitrogen and phosphorus compounds (also called nutrients):
ammonium nitrogen (N-NH4), nitrate nitrogen (N-NO3), nitrite nitrogen (N-NO2), total nitrogen (N-tot),
orthophosphates (P-PO4), total phosphorus (P-tot), and six metalloid and heavy metal parameters: arsenic (As),
copper (Cu), iron (Fe), manganese (Mn), lead (Pb), and zinc (Zn). At least 12 samples for each variable have been
collected and processed in an ISO/IEC 17025:2006 Accredited Laboratory following a standardized procedure. The
measurements were conducted by the Executive Environment Agency in-situ at five water sampling points during
the period 2015–2018. Two measuring sites are located along the main river body near villages Zhelezna and
Gorno Tserovene at an altitude of 420 m and 190 m, respectively. There is a water sampling site on each of the
tributaries – Chiprovska River (580 m), Prevalska River (340 m) and Dalgodelska Ogosta River (220 m) (Figure 1).
Descriptive statistics, i.e. minimum, maximum, and average values, calculated for each parameter has been
presented in the first stage of work.
Water quality status with respect to nutrients has been assessed in compliance with the reference values for surface
water bodies of type R2 and R4 stated in the National regulatory standard – Regulation № H-4 of 14 September
2012 for characterization of the surface waters (Table 1).
Table 1 Reference threshold values for the concentration of nitrogen and phosphorus compounds in surface water bodies
of different types as pointed in Regulation № H-4/2012
Surface water body types
Code

Description

R2

Mountain streams in Ecoregion 12
(Pontic province) dominated by a
boulder substrate

R4

Semi-mountain (foothill) streams
in Ecoregion 12 (Pontic province)
dominated by a gravel substrate

Water
quality
status

Nitrogen and phosphorus concentration (mg/l)
N-NH4 N-NO3 N-NO2

N-tot

P-PO4

P-tot

Excellent

<0.04

<0.2

<0.01

<0.2

<0.01

<0.012

Good

0.04–
0.4

0.2–
0.5

0.01–
0.025

0.2–
0.8

0.01–
0.02

0.012–
0.03

Moderate

>0.4

>0.5 >0.025

>0.8

>0.02

>0.03

Excellent

<0.04

<0.5

<0.01

<0.5

<0.02

<0.025

Good

0.04–
0.4

0.5–
1.5

0.01–
0.03

0.5–
1.5

0.02–
0.04

0.025–
0.075

Moderate

>0.4

>1.5

>0.03

>1.5

>0.04

>0.075
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The British Columbia Water Quality Index (BCWQI) for an overall assessment of nutrient pollution has been
applied. Generally, the BCWQI is based on three statistical components (F1, F2, and F3). The following formula is
usually used to calculate the index (1):
(1)
where: F1 is the percentage of parameters (variables) that have exceeded a certain limit; F2 is the percentage of
samples (tests) that have exceeded a certain limit; F3 is the maximum exceeding of a reference value. The
percentages of exceeding are computed as follows:
Percentage of exceeding (F3) = [(measured value – limit value) / measured value]*100.
Water quality parameters are calibrated with a certain limit (e.g. national guidelines for water quality) and then the
amount of exceeding is determined (Zandbergen et al., 1998, Asadollahfardi, 2015). In the current study the
calculations have been conducted according to the maximum permissible limits for “Good status”, recommended in
Regulation № H-4/2012 for characterization of the surface waters (Table 1).
Denominator 1.453 is chosen to express the result of BCWQI as a number between 0 (best status) to 100 (worst
status). Table 2 presents a ranking system based on the BCWQI values.
Table 2 Interpretation of water quality based on BCWQI (Zandbergen et al., 1998, Asadollahfardi, 2015)
Rating

WQI value

Excellent
Good

0–3
4–17

Suitable

18–43

Medium

44–59

Poor

60–100

Interpretation
Water is acceptable for drinking purposes, consumption by animals, fishing, and irrigation.
Human health is unaffected.
Water is acceptable for domestic purposes and irrigation. Human health is almost unaffected.
Water use for drinking purposes should be preceded by treatment.
Water is suitable for domestic purposes and irrigation. Human health is sometimes affected.
Water use for drinking purposes must be preceded by treatment.
Water is acceptable for industry. Human health is often affected. Water use for drinking,
domestic purposes, and irrigation must be preceded by treatment.
Water is not acceptable for human needs. Human health is impaired. Water use for drinking,
domestic purposes, irrigation, and industry must be preceded by treatment.

The BCWQI is an adaptable tool because its formula allows it to be computed for every area, region, or country.
An advantage of this index is also its clearly defined ranking system based on water suitability for different human
needs (Table 2). This is the strength of the index – it is targeted at a specific type of water use and allows applying
at different scales and locations.
Water quality analysis in terms of the content of arsenic and heavy metals has been made following the European
guidelines pointed out in Directive 2008/105/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December
2008 on Environmental quality standards for priority substances and some other pollutants (amended in Directive
2013/39/EC of 12 August 2013), and their equivalent criteria in Bulgaria transposed into the National regulatory
standard – Regulation № H-4 of 14 September 2012 for characterization of the surface waters (Table 3). The
Environmental quality standard (EQS) indicates an average annual reference value. Unless otherwise specified, it
applies to the total concentration of a given chemical substance (Directive 2013/39/EC).

Guidelines of Regulation 4/2012
and Directive 2013/39/EC
Environmental quality standards
(EQS)

Metalloid and heavy metal concentration (µg/l)
As

Cu
10

22*

*

Fe
100

Mn

Pb
50

14**

Zn
100*

The reference concentration has been defined in accordance with the value of calcium-carbonate hardness (CaCO3)
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Maximum contaminant level pointed out in Directive 2013/39/EC

Table 3 Environmental quality standards with respect to priority substances and some other pollutants (Regulation 4/2012)

In order to evaluate the overall status of waters in regard to arsenic and heavy metals, the Heavy metal pollution
index (HPI) has been selected. The HPI is a rating method that shows the composite influence of individual heavy
metal parameters on the overall water quality (Mohan et al., 1996). This index is calculated as follows (2):
(2)
where: n is the number of parameters considered, Wi is the unit weightage of the i-th parameter, and Qi is the subindex of the i-th parameter. Qi is expressed by equation 3:
(3)
where: Mi, Ii, and Si are the monitored average value, the ideal value (Ii = 0 for each heavy metal), and the
standard value of the i-th parameter, respectively. In this formula, the unit weightage (Wi) is computed as a value
inversely proportional to the recommended standard (Si) of individual parameters (Table 3). The obtained ratings of
HPI can be classified into three categories: low (less than 100), medium (equal to 100), and high pollution (more
than 100). If the HPI rating is more than 100, water cannot be used for drinking (Mohan et al., 1996, Ghaderpoori et
al., 2018).

Results
Among the analyzed six nutrient parameters, the measured maximum values of ammonium nitrogen (N-NH4),
nitrate nitrogen (N-NO3), nitrite nitrogen (N-NO2), and total nitrogen (N-tot) remain under the maximum
permissible limits for “Good status” at almost all water sampling points. It means the surface waters are not
polluted with nitrogen compounds. Exceptions are the higher values of total nitrogen and nitrite nitrogen at the
Chiprovska River before Chiprovtsi and the Ogosta River near Zhelezna, measured in February 2016 and
September 2016, respectively (Table 4, Figure 2). The analysis of phosphorus content shows a different result – the
monitored maximum values of total phosphorus (P-tot) and orthophosphates (P-PO4) exceed the reference norms at
all measuring sites (Table 4). Most severe is the pollution with total phosphorus at the Chiprovska River before
Chiprovtsi, where the measured maximum concentration is higher than the water quality standard for “Good status”
by 9.1 times, and about 92 % of the collected samples do not meet the reference norm. A partly similar situation is
established at the Ogosta River near Gorno Tserovene, for example, where the monitored maximum concentration
of orthophosphates exceeds the threshold level for “Good status” by 4.3 times, and about 30 % of the collected
samples remain above the permissible limit (Figure 2). Those results suggest the surface waters in the investigated
area are critically contaminated with phosphorus compounds.
Table 4 Descriptive statistics of the nitrogen and phosphorus concentrations (mg/l) in the surface waters
Nitrogen and phosphorus concentrations (mg/l)

Water
body
type

River – water sampling point

R2

Chiprovska – before Chiprovtsi

R4

Ogosta – Zhelezna

R4

Prevalska – Mitrovtsi

R4

Dalgodelska Ogosta – Gavril Genovo

Values
Minimum
Average
Maximum
Minimum
Average
Maximum
Minimum
Average
Maximum
Minimum
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N-NH4 N-NO3 N-NO2
0.010
0.045
0.188
0.010
0.069
0.182
0.010
0.035
0.062
0.010

0.080
0.187
0.377
0.157
0.325
0.880
0.200
0.272
0.360
0.150

0.003
0.005
0.015
0.003
0.012
0.049
0.006
0.010
0.018
0.003

N-tot

P-PO4

P-tot

0.370
0.589
0.980
0.413
0.653
1.200
0.480
0.694
0.920
0.340

0.010
0.031
0.092
0.009
0.055
0.181
0.018
0.042
0.084
0.009

0.017
0.073
0.272
0.019
0.069
0.213
0.031
0.068
0.125
0.024
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Average
0.029 0.298 0.004 0.576 0.026 0.045
Maximum
0.071 0.610 0.007 0.690 0.055 0.083
Minimum
0.010 0.089 0.003 0.383 0.006 0.014
R4
Ogosta – Gorno Tserovene
Average
0.030 0.401 0.008 0.608 0.053 0.061
Maximum
0.058 0.962 0.028 0.976 0.175 0.196
Phosphorus compounds get into the waters of the Ogosta River and its tributaries due to the uncontrolled discharge
of untreated domestic and agricultural wastewater. Major constituents of such effluents include human and livestock
wastes like faeces, urine, and liquid manure, phosphorus-rich synthetic fertilizers, as well as laundry detergents. The
biodegradable solid wastes deposited in landfills are also a source of phosphorus pollution.

Figure 2 Dynamics in the concentration of nutrients compared to the reference levels

The temporal analysis of the dynamics in the concentration of nutrients finds regular seasonal variations in the
nitrite nitrogen values. The highest concentrations are observed during the autumn low flow period, which is
probably an effect of decreased self-purification capacity of the river waters. The lowest values are established
during the spring high flow period when the concentrations in general decrease due to the dilution by river waters.
Although there is a partly similar internal-annual distribution in the values of some of the rest parameters, regular
seasonal variations are difficult to ascertain (Figure 2).
Table 5 Obtained ratings of the BCWQI and basic statistics used in the calculation
River – water sampling point
Chiprovska – before Chiprovtsi
Ogosta – Zhelezna
Prevalska – Mitrovtsi
Dalgodelska Ogosta – G. Genovo
Ogosta – Gorno Tserovene

Number Number
of
of failed
variables variables
6
6
6
6
6

3
3
2
2
2

F1
50.0
50.0
33.3
33.3
33.3

Number
of tests

Number
of failed
tests

78
72
84
84
78

22
8
8
4
5

F2
28.2
11.1
9.5
4.8
6.4

Maximum
percent of
exceeding

(F3)
89.0
77.9
52.4
27.3
77.1

BCWQI
44.47
39.53
26.71
23.98
29.31

The BCWQI analysis shows the number of variables not meeting the objectives for “Good status” varies from two
to three, and the number of tests not meeting the same reference levels ranges from 4 up to 22 (Table 5). Among
the analyzed six parameters, two of them (Total phosphorus and Orthophosphates) exceed the reference levels at all
water sampling sites. The overall water quality index achieves ratings ranging from 23.98 (the Dalgodelska Ogosta
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River near Gavril Genovo) up to 44.47 (the Chiprovska River before Chiprovtsi), which fall under the “Suitable”
and “Medium” classes (Table 5). The resulting BCWQI ratings indicate: “Water is suitable for domestic purposes
and irrigation. Human health is sometimes affected. Water use for drinking must be preceded by treatment” and
“Water is acceptable for industry. Human health is often affected. Water use for drinking, domestic purposes, and
irrigation must be preceded by treatment”, respectively.
Table 6 Descriptive statistics of the arsenic and heavy metal concentrations (µg/l) in the surface waters
Metalloid and heavy metal concentrations (µg/l)
River – water sampling point
Values
As
Cu
Fe
Mn
Pb
Zn
Minimum
25.30
0.52
15.00
1.01
0.08
1.31
Chiprovska – before Chiprovtsi
Average
76.73
1.63
37.50
19.53
0.15
8.71
Maximum
224.00
7.50 102.00
66.80
0.30
32.60
Minimum
13.10
0.74
18.00
3.35
0.08
2.94
Ogosta – Zhelezna
Average
59.91
1.37
34.14
11.87
0.20
10.27
Maximum
190.00
2.25
63.00
25.70
0.31
28.70
Minimum
2.18
0.68
11.00
3.28
0.07
1.98
Prevalska – Mitrovtsi
Average
17.81
1.15
29.83
6.26
0.12
5.34
Maximum
61.60
1.66
56.00
12.00
0.26
10.70
Minimum
9.00
0.63
18.00
2.99
0.09
1.63
Dalgodelska Ogosta – Gavril Genovo
Average
27.42
0.98
36.32
16.93
0.18
6.38
Maximum
75.60
1.20
69.00
76.10
0.30
26.20
Minimum
11.50
0.84
15.00
5.04
0.07
1.07
Ogosta – Gorno Tserovene
Average
40.98
1.12
27.23
8.15
0.12
5.41
Maximum
79.80
1.51
48.00
14.90
0.22
16.50
The measured concentrations of metalloid and heavy metals in the surface waters reveal the values of arsenic (As)
are significantly higher than the EQS at all sampling spots. The highest arsenic levels are detected in the miningaffected catchment area of the Chiprovska River before Chiprovtsi, where the monitored maximum value exceeds
the EQS by 22.4 times, and even the minimum concentration remains above the norm (Table 6). The observed
concentrations during 2015–2018 fall within the measured values in 2005 and 2006. Then, Cholakova et al. (2006)
reported that arsenic levels vary from <10 µg/l up to 92 µg/l (the surface waters of the Chiprovska River) and reach
to 276 µg/l (the mine waters at “Mechi dol” tailing depot). A year later, Dimitrova et al. (2007) stated that arsenic
values range from <10 µg/l to 173 µg/l and reach a maximum of 621 µg/l, respectively. The current results reveal
similar concentrations and suggest the technogenic impact of past mining activities on the river system goes on.
The polluted river section drains the major zone of tailing dumps and tributaries bearing mine waters (Figure 1). As
stated by Cholakova et al. (2006) and Dimitrova et al. (2007), sources of water pollution are the mining effluents,
which inflow into the river system from the gullies Mechi dol, Mali dol, Yavorov dol, Sinyata voda, Gnili dol, and
Lukina padina. The listed gullies drain areas around ore-extraction galleries near Chiprovtsi and Martinovo. The
extracted iron-silver-gold ore is rich in arsenopyrite, a mineral with a high arsenic content, which explains elevated
levels of arsenic in the Chiprovska river waters (Dimitrova et al., 2007). Arsenic pollution is also established at the
Dalgodelska River, where the highest concentration is 7.5 times more than the EQS (Table 6). This pollution is due
to past mining activities near Govezhda and Kopilovtsi (Figure 1). Although along the main river body the arsenic
content in general terms decrease, probably as a result of the dilution by river waters, at Gorno Tserovene, about 30
km after the mines, arsenic pollution can still be detected (Table 6). In contrast, the heavy metal values remain
under the EQS at all gauging sites. Exceptions are the monitored maximum levels of iron (Fe) and manganese (Mn)
at Chiprovska River (September 2017) and Dalgodelska River (August 2016), which appear to be higher than EQS
(Table 6). In comparison to a previous study, the values of lead (Pb) and zinc (Zn) are lower than those measured in
2005 (Cholakova et al., 2006). The conducted analysis of metalloid and heavy metals content in the surface waters
finds seasonal variations in the arsenic value. Generally, the lowest levels are monitored in winter and spring, while
the highest concentrations are detected in summer and autumn. In the most polluted river section, at the Chiprovska
River before Chiprovtsi, for example, the arsenic concentration in winter and spring varies as follows: 36.4 µg/l
(February 2015), 32.9 µg/l (May 2015), 35.0 µg/l (February 2016), 34.1 µg/l (April 2017), 25.3 µg/l (December
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2017), 30.6 µg/l (February 2018), 29.6 µg/l (March 2018), and continuously exceeds the EQS. The arsenic content
in summer and autumn rises to 224.0 µg/l (August 2015), 183.0 µg/l (October 2015), 93.3 µg/l (July 2017), 186.0
µg/l (August 2017), 194.0 µg/l (September 2017), 99.3 µg/l (September 2018), which is far above the EQS. The
described peak values are probably an effect of decreased self-purification capacity of the river waters during the
low streamflow period. An implication can be drawn that although recultivation activities have been carried out in
this region since 2000, over 20 years after the mine closures arsenic water pollution can still be established.
Table 7 Obtained ratings of the HPI and basic statistics used in the calculation
River – water sampling point

Chiprovska – before Chiprovtsi

Ogosta – Zhelezna

Prevalska – Mitrovtsi

Dalgodelska Ogosta – Gavril
Genovo

Ogosta – Gorno Tserovene

Indices
Wi (1/Si)
Qi (Mi /Si*100)
Wi*Qi
HPI
Wi (1/Si)
Qi (Mi /Si*100)
Wi*Qi
HPI
Wi (1/Si)
Qi (Mi /Si*100)
Wi*Qi
HPI
Wi (1/Si)
Qi (Mi /Si*100)
Wi*Qi
HPI
Wi (1/Si)
Qi (Mi /Si*100)
Wi*Qi
HPI

Metalloid and heavy metal parameters
As
0.100
767.300
76.730

Cu
0.045
7.409
0.336

0.100
599.100
59.910

0.045
6.227
0.283

0.100
178.100
17.810

0.045
5.263
0.239

0.100
274.230
27.423

0.045
4.454
0.202

0.100
409.800
40.980

0.045
5.091
0.231

Fe
Mn
0.010
0.020
37.500
39.060
0.375
0.781
305.15
0.010
0.020
34.140
23.740
0.341
0.474
238.31
0.010
0.020
29.830
12.528
0.298
0.251
72.85
0.010
0.020
36.320
33.860
0.363
0.677
112.22
0.010
0.020
27.230
16.300
0.272
0.326
163.20

Pb
0.071
1.071
0.076

Zn
0.010
8.710
0.087

0.071
1.478
0.106

0.010
10.270
0.103

0.071
0.857
0.061

0.010
5.344
0.053

0.071
1.285
0.092

0.010
6.380
0.064

0.071
0.843
0.060

0.010
5.410
0.054

The calculated HPI ratings vary in a wide range (Table 7). All rivers, excepting the Prevalska River at Mitrovtsi,
achieve an overall score exceeding the critical pollution index value of 100. While for some rivers, such as the
Dalgodelska Ogosta River at Gavril Genovo, the excess is not too heavy, for other rivers, like the Chiprovska River
before Chiprovtsi, the obtained rating is over three times higher than the critical pollution level (Table 7). Results
show once again that arsenic is the main pollutant of surface waters in the investigated area. This parameter forms
the largest composite influence and most strongly affects the overall index rating (Table 7). Generally, the resulting
HPI values indicate “High pollution” and suggest the surface water resources are not suitable for drinking purposes.

Conclusions
The conducted analysis dedicated to the surface water pollution in the upper part of the Ogosta River basin during
the period 2015–2018 shows that among 12 observed chemical parameters, three of them – orthophosphate (P-PO4),
total phosphorus (P-tot), and arsenic (As) do not meet the reference norms. Those variables most strongly influence
the overall values of BCWQI and HPI. The selected indices appear sensitive tools for evaluating the state of waters
depending on given objectives – the index ratings indicate the water resources are not acceptable for drinking, and
the public health is endangered due to the impact of various anthropogenic practices. In order to limit the inflow of
phosphates in the rivers, it is necessary to expand the sewerage network and to eliminate the uncontrolled discharge
of untreated household and agricultural effluents. Regarding arsenic pollution, more efforts aimed at rehabilitation
and recultivation of the mining areas, as well as investing in wastewater treatment infrastructure, are needed.
Improving water quality is essential to maintain a healthy environment and provide access to safe drinking water.
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Актуални проблеми във връзка с издаване и подновяване на разрешителни за
водовземане и за ползване на воден обект в България
Любомир Костадинов
Софийски университет „Св. Климент Охридски
E-mail: kostadinov.lyubomir@gmail.com
Резюме. Изследването има за цел да направи преглед на актуални аспектите на практиката по изменение и
продължаване на разрешителните за водовземането и ползване на повърхностен воден обект. Разработката се
основава на съдебна практика и административни решения. След изминаването на два планови периода на ПУРБ
натрупаната практика е разнообразна и предстои да бъде анализирана. Проучването обсъжда какви аспекти на
ПУРБ трябва да бъдат взети под внимание, какви условия да са изпълнени и какви ограничения трябва да бъдат
поставени. Няколко аргумента доказват несъответствията между придобитите права върху водоползването и как
те се съотнасят с надделяващия обществен и екологичен интерес в светлината на основните цели на РДВ.
Ключови думи: закон и административни решения, водовземане, ПУРБ, РДВ

Current issues regarding the amendment and extension of water abstraction and
water site use permits in Bulgaria
Lyubomir Kostadinov
Sofia University
E-mail: kostadinov.lyubomir@gmail.com
Abstract. The study aims to review aspects of the current practice of modification and extension of water abstraction
and water site permission. The work is based on case law and administrative decisions. After two rounds of RBMPs, the
accumulated practice is diverse and yet to be analyzed. The study discusses what aspects of the RBMPs should be
considered, what conditions fulfilled and what limitations should be set. Several arguments prove the inconsistencies
between acquired water rights and how they measure against overriding public and environmental interest in the light of
the main aims of the WFD.
Keywords: law and administrative decisions, water abstraction, RBMP, WFD

Увод
Въпросът за продължаване срокът на разрешителните за ползване на повърхностен воден обект и за
водовземане по искане на титуляря е актуален за всички водоползватели, до колкото разрешителните по
Закон за водите (ЗВ) (2000) са винаги с определен срок и преди изтичането му разрешителните следва да
бъдат подновени, за да не се загубят придобитите права. Правната рамка на проблематиката, която е
зададена в глава четвърта „Разрешителен режим“ на Закон за водите е доразвита в съдебната и
административната практика. Същата дава основания да бъде анализирана и от гледна точка на
устойчивото ползване на водните ресурси, на правната сигурност и придобити права. При боравенето със
съдебна практика по-правилно се установяват конфликтни и противоречиви случаи, свързани с отклонения
от обичайната процедура, но ценността на постановените решения е и в това, че съдът задава стандарти и
критериите, които да бъдат следвани при административните процедури за продължаване действието на
разрешителните.

183

Conference Proceedings
“Climate, atmosphere and water resources in the face of climate change”, Volume 2
Sofia, 15 - 16 October 2020

В практиката се обособяват два типа подновявания по искане на титуляря – такива в началото на
инвестиционния процес, когато водоползвателите се подготвят да започнат реализацията на черпенето, и
които обичайно са свързани със срокове за довършване на процедури, и/или изменения в проектите и от
друга страна такива, при периодичното подновяване.
В основата на правната регулация на водовземането е Рамковата директива за водите (РДВ), която очертава
основната рамка за координиране и интегриране. Главен инструмент за въздействие на РДВ се явяват
Плановете за управление на речните басейни (ПУРБ) с техните програми от мерки, които се докладват пред
Европейската комисия. В чл. 11 на РДВ е посочено, че дейностите по водочерпенето трябва да отговарят на
следните критерии: а) предварително разрешаване; б) контрол (извежда се и от други принципи на
Директивата); в) дейността да е обект на основни мерки по ПУРБ; г) срочност; и д) да отговаря на целите
на ПУРБ и оттам на целите на РДВ. Рамкова директива за водите не определя режимите на водовземане и
процедурите по тяхното разрешаване, а предоставя това право на държавните членки. Доколкото РДВ
залага постигането на определен резултат, а механизмът за неговото постигане са самите разрешителни, то
трябва да се приеме, че разрешителните иманентно следва да доразвиват Директивата и да служат за
реализацията на тези цели. В този смисъл, разрешителният режим се характеризира не само като система от
правила, но и като оценъчен инструмент, който трябва да подпомогне процеса по взимане на решение, а
срочността е поставена в условие на заетостта на ресурса и неговото състояние(Колчева, 2014).
В раздел глава IV, раздел III „Изменение и продължаване на разрешителното“ от ЗВ са уредени хипотезите
и реда, при който се допуска изменение на вече влезлите в сила разрешителни. Настоящето изследване се
ограничава само до тези изменения, които се отнасят до срока, и само по искане на титуляря на съответното
разрешително поради своята голяма универсалност и широко разпространение в практиката.

Изходна информация
В основата на настоящото изследване са съдебни дела и административни процедури и решения на
Басейнови дирекции. От прегледаните съдебните дела, достъпни чрез Информационна система АПИС,
раздел Съдебна практика, по критерии за търсене по ключови думи и фрази (и съобразно преглед на
автоматично генерираните от системата препратки към съответни членове на ЗВ) са извлечени 25 съдебни
решения на административните съдилища (АдмС). Ограниченията на този подход са свързани с възможна
непълнота на достъпа до относима съдебна практика (възможността при търсене да се пропуснат ценни
актове на съда) и липсата на качествен анализ от страна на служители от системата на МОСВ, които пряко
могат да имат поглед върху ключови решения. Методът позволява въвеждането на известни времеви
ограничения, отразяващи динамиката на изменения на приложимото право.
Решенията по административни процедури на Басейнови дирекции са ограничени по брой поради липсата
на единна база данни и невъзможност за автоматично търсене в съответни регистри, поддържани от
Басейновите дирекции. Допълнителни ограничения създават несистемното попълване и грешките в тези
регистри. Възможно е, при правилно форматиране и изчистване на регистрите, машинно да бъдат
идентифицирани потенциални случаи, които след това да бъдат прегледани документално и да откроят
известни повторяеми случаи в практиката. Друг подход е чрез събирането в обща база данни на
съобщенията по чл. 62а ЗВ, превръщането им в машинно четим формат и системно търсене да бъдат
идентифицирани и други потенциални аспекти.

Резултати и дискусии
Основната уредба относно продължаване срока на разрешителните е заложена в чл. 78 ЗВ. От системното
място на посочената норма в раздела за изменения на разрешителните се налага извода, че същата се
възприеме от законодателя като специфичен (частен) случай на общото изменение на влязло в сила
разрешително. Това твърдение се подкрепя и от възможността, дадена от закона в ал. 3 на същата за
съвместяване на процедурите по продължаване на срока с тези по общо изменение в една обща. В
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качеството на частно изменение на общото, по отношение на същото се приложими и всички изискания,
както и при едно изменение, като например съобщаване на заинтересованата общественост, преглед на
изпълнение на задълженията и т.н.
Всички разрешителни са срочни, принцип, заложен в чл. 56, ал. 1, т. 12 и чл. 57 ЗВ. Срочността на
разрешителните е обусловена от различни причини – срок на плановите документи (ПУРБ), принципи на
РДВ, но може би най-важната е планирането на заетостта на водния ресурс. Този принцип отразява
динамиката както на обществените отношения, така и на природните процеси, които протичат и има за
основна цел предпазване от бъдещ воден натиск и защита на други потенциални водоползватели за достъп
до ненужно резервиран ресурс, давайки на администрацията известна гъвкавост при преразпределянето на
водните запаси (Hodgson, 2006). Тази законова постановка е позната в цяла Европа, като например в Италия
сроковете могат да са до 40 години (Santato, 2016), а в Англия до 50 години.
Продължаването на срока на действие на разрешителното, като форма на негово изменение, предполага
като императивна предпоставка, че същото е действащо към момента на подаване на съответното искане.
Законът не разглежда хипотеза за продължение срока на изтекло или прекратено разрешително, тъй като с
изтичане на срока му то престава да поражда правно действие и вече не съществува. В този смисъл всяко
изменение, настъпило сред изтичане срока на разрешителното трябва да става по общия ред чрез нова
процедура. От друга страна, като форма на изменение на разрешителното, продължаването на срока не
може да се възприеме само като формална процедура, а по-скоро носи белезите на периодично преиздаване
с цялата сложност на подобен процес. Поради това, при планиране на съответни проекти, инвеститорите би
следвало да залагат известна компонента на риск до колкото всички разрешителни са ограничени в срок, а
не всяко подновяване ще става автоматично и задължително според техните очаквания.
Предпоставки за упражняване на правото
На първо място, преди да пристъпят към заявяване продължаване срока на разрешителното,
водоползвателите следва да се убедят, че са налице предпоставките за упражняване на правата по чл. 78 ЗВ.
Продължаване на срока на разрешителното се извършва при кумулативното наличие на всички условия,
предвидени в чл. 78, ал. 2 ЗВ. Дори едно от условията да не е било изпълнено, административният орган
следва законосъобразно да откаже продължаване на срока на разрешителното (Решение № 6251, ВАС), като
дори не е нужно да се прави обстойна проверка и кои други условия по разрешителното не са спазени, ако
се констатира дори само едно нарушение (Решение № 425, АССГ). От друга страна изискванията на закона
не могат да се тълкуват разширително и административният орган няма как да въвежда допълнителни
изисквания, каквито не са уредени в закона (Решение № 425, АССГ). Съгласно чл. 72, ал. 2 ЗВ, когато
изменение на разрешителното е по молба на водоползвателя, административният орган проверява и
изпълнението на условията на издаденото разрешително. От своя страна, чл. 78, ал. 2, т. 3 ЗВ също
предвижда изследване на фактите, свързан с изпълнение условията на издаденото разрешително.
Следователно, неизпълнението на условие по разрешително, независимо от тяхната законова основа, се
явява нарушение на условията, тъй като са обвързващи за носителя на правото (Решение № 6251, ВАС) и
следва да обуслови отказ. Поради това водоплзвателите би следвало да протестират условия в техните
собствени разрешителни при издаването им, ако ги намират за ограничаващи и необосновани.
На второ място трябва да се подчертае, че проверката е всеобхватна и фактическа, и може да включва
посещения на терен (Решение № 1040, АдмС, Решение № 1511, АдмС – Пловдив). Административният
орган проверява изпълнението и извършва преценка за спазване на условията на издаденото разрешително,
както и има право да извършва преглед на изрядността на дружеството за предходните три или четири
години (Решение № 9389, ВАС). Практически протича вътрешна и междуведомствена административна
процедура по изясняване всички относими факти: дирекция „Разрешителни“ в Басейнова дирекция се
обръща към дирекция „Контрол“ (напр. дали са събрани всички вземания), към съответната Община (напр.
дали обект за водочерпене е въведен в експлоатация), проверява дали водоползвателят извършва собствен
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мониторинг и дали представя съответни отчети за това. Според чл. 47 и чл. 48 от Наредбата за ползването
на повърхностните води (2016), когато компетентен орган за продължаване на разрешителното е
министърът на околната среда и водите, се изисква становище служебно от директора на басейновата
дирекция относно изпълнение на условията в действащото разрешително и за платени такси за правото на
използване на водите по чл. 194 от ЗВ. Законодателството и съдебните решения разкриват белезите на
всеобхватна и обстойна проверка, в която административният орган би следвало да извършва цялостна
преценка относно дейността на водоползвателя, но и относно самото водочерпене.
На трето място, административният орган действа в условията на обвързана компетентност и не може да
преценява по какви субективни и/или обективни причини не е налице някоя от трите кумулативни и
императивни предпоставки по чл. 78, ал. 2 от ЗВ, дали тези причини за неизпълнение са основателни или не
е без значение за продължаване на срока. Липсата на която и да е от трите предпоставки води до
задължение на административния орган да откаже удължаването, като той не може да игнорира при
произнасянето си липсата на някое от задължителните условия (Решение № 425, АССГ).
Описаната константна практика поставя въпроса до къде се простира обхвата на административния
контрол, и по-специално, кои минали нарушения водят до невъзможност да се поднови едно разрешително.
Законодателят не дава ясен отговор, а и съдебната практика също не е напълно еднозначна. Дали например
единично нарушение на правила и норми, констатирано по съответен ред, е достатъчно основание
административният орган да откаже продължаване срока на действие не е съвсем ясно, а може да има
огромно практическо значение, до колкото и най-изрядният водоползвател може да наруши някои норми
дори само поради авария или извънредни обстоятелства. Би следвало законодателят да предвиди
провеждането на ясен законов критерии относно наличието и типа минали нарушения, като това може да
има съществено значение за практика.
На следващо място, обект на нужда от допълнителна уредба е и въпросът дали и кога административният
орган би следвало да поиска и становище от съответната Регионална инспекция по околната среда
(РИОСВ), относно актуалността на административния акт, издаден по реда на Глава Шеста от Закон за
опазване на околната среда (2002 г.) и/или по чл. 31 от Закон за биологичното разнообразие (2002 г). Този
въпрос не е докрай изяснен в законодателството, и в административната практика. Липсата на подобно
системно действие следва да се оценява в светлината на практиката на Съда на Европейския съюз (C127/02). До колкото по Закона за водите се касае за разрешителни, които са с определен срок и минават
процедура по преразглеждане (служебно) и подновяване (по искане на титуляря), то същите би трябвало да
се подлагат и на преценка по реда на специалното природозащитно законодателство, до колкото всяко едно
отделно разрешително, подложено на самостоятелна процедура по разрешаването му, може да бъде
възприето като план или проект. Така продължаването на срока на действие на разрешителните, до колкото
се явява а) дейност, ограничена със срок; б) до колкото се допуска чрез процедура по изменение; и в) до
колкото се касае за план или проект по смисъла на чл. 6 (3) от Директива 92/43 на Съвета на Европейската
икономическа общност за запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (1992),
следва да се подлага на преценка за съответствие с целите по Натура 2000.
Заплащане на такси
В чл. 78а са въведени и допълнителни условия за продължаване срока на действие на разрешителното – да
са платени дължимите такси за водоползване по чл. 194 и/или дължимите глоби или санкции по чл. 200, ако
са били наложени такива. От своя страна разпоредбата на чл. 200 ЗВ изисква заплащане на наложени глоби
и санкции, като предпоставка за продължаване на действието на разрешителното. Тоест, освен изрядността
по отношение изпълненията на условията по разрешително, законодателят е въвел и изискването за пълна
отчетност по отношение на фиска. Обект на дискусия е дали това трябваше да става чрез нарочна
законодателна уредба или с друг нормативен акт, но прави впечатление, че например подобно общо
изискване по отношение опазването на водния ресурс или околната среда законодателят не е въвел със
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същата изричност. Съответно, проверките на административния орган обхваща не само плащането в срок,
но и надлежното монтиране на измервателни уреди и тяхното отчитане.
На следващо място прави впечатление, че уредбата на чл. 200 ЗВ не е въведена до край. Съдебната
практиката приема (Решение № 425, АССГ), че задължението за заплащане на лихви е публично вземане по
своя характер и се събира по реда на чл. 162, ал. 2, т. 9 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
(2006). Като такова то не е задължение за такса или санкция и неплащането на лихвите не може да има
същите правни последици. Разпоредбата на чл. 200 ЗВ изисква заплащане на наложени глоби и санкции,
като предпоставка за продължаване на действието на разрешителното. Въпреки това, от гледна точка на
обществения интерес, вероятно това разграничение следва да бъде преодоляно чрез допълнителна законова
уредба.
Обществени интереси
Законът за водите не съдържа легална дефиниция на понятието „обществени интереси“, като прави силно
впечатление, че терминът е употребен в множествено число. Въобще терминът (в единствено число) масово
се среща в българските закони без законодателят да го дефинира. Същият иманентно предполага, че
интересът е един, кохерентен и защитим. Употребата на множествено число в Закона за водите отстъпва от
това разбиране и от нейното граматическо тълкуване може да се направи извода, че по отношение на
водите законодателят предполага обществените интереси да могат да бъдат разнопосочни.
В Закона за водите е възприета друга техника на негативно обрисуване на понятието обществени интереси,
като в чл. 49 ЗВ е дефинирано какво е нарушаване на същите, което се осъществява чрез създаване на
опасност от определени нарушения или негативни въздействия. До колкото обаче чл. 78, ал. 2, т.2 ЗВ също
дефинира, че удължаването на бива да засяга негативно обществените интереси, то може да се направи
извода, че е липса на нарушение на обществен интерес се проверява на основанията, посочени в чл. 49 ЗВ.
Съответно може да се приеме, че органът действа при обвързана компетеност и трябва да изследва
наличието на засегнати обществени интереси и винаги да откаже продължаване срока, когато се създава
опасност от:
1. ограничаване на общото водовземане или ползване;
2. застрашаване на отбраната и сигурността на страната;
3. нарушаване условията на плановете за управление на речния басейн;
4. негативни въздействия върху бреговете, върху съоръженията, върху качеството на водите и върху
защитени територии или при разхищението на води.:
От друга страна и самото понятие „създава опасност“ също е твърде общо и следва вероятно да се разбира
като създаване на предпоставки или като обосновано предположение, че е възможно да се стигне до
определен противоправен или негативен резултат.
Новелата на чл. 49 ЗВ до известна степен контрастира със застъпената в отменена практика теза (Решение
№ 1419, АдмС – Пловдив), че обществените интереси следва да се извеждат от целите на закона,
дефинирани в чл. 2 ЗВ, където е възприет малко по-природозащитен подход с акцент върху ограничаване
замърсяването на водите, осигуряване на количество и качество, както и запазването на човешкия живот и
здраве, околната среда, културното наследство и стопанската дейност.
Но при всички положения следва да се подкрепи разбирането, че този интерес е въпрос на тълкуване за
всеки конкретен случай и че до колкото административния орган е задължен да изследва наличието на
засегнати обществени интереси, тази преценка не може да бъде изключена от обхвата на съдебния контрол.
Последното е важно с оглед стабилитета на постановените административни актове.
В определени ситуации съдът приема, че непрекъснатото изменение и/или удължаване на срока за
завършване на строителството на едно инвестиционно намерение, както и на началния момент за
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упражняване правото на водовземане също противоречи на обществения интерес и на целта на закона
(Решение № 2016, АССГ).
Основен момент, когато говорим за обществените интереси се явява намирането на точния баланс между
придобити права и абстрактните обществените интереси във връзка с управлението на водния ресурс. И
докато носителят на частният интерес в случая е ясен, няма как да се очаква, че административният орган
ще съвмести в себе си хем защитата на обществения интерес, хем безпристрастното отсъждане. До колкото
в много редки случаи се явява засегната общественост, която да придаде съзтезателен елемент, е нужно
още на нормативно ниво да се подсигурят гаранциите и механизмите, които да осигурят, при подобно
разпределение на ролите, че все пак ще се стигне до ефективно разделяне и оценка на частния и общия
интерес. В този смисъл и практика, че органът служебно следи за липса на нарушение на обществен
интерес, на основанията в чл. 49 ЗВ (Решение № 9696, ВАС) не спомага за постигането на този баланс.
Правомощие да защитава същия има и прокурорът по реда на чл. 16 АПК, но това също няма как да се яви
достатъчна гаранция и вероятно трябва да се търси по-широко участие на засегната общественост на
възможно най-ранен етап, включително и чрез съобщаване на съответната община.
Планови предвиждания
В съдебната практика е застъпено разбирането, че под планови предвиждания следва да се разбира всички
планирани по реда на ЗВ или друг специален закона мероприятия, мерки и дейности, необходими с оглед
постигане на целите, залегнали в чл. 2 от ЗВ, а именно - осигуряване на интегрирано управление на водите
в интерес на обществото и опазване на здравето на населението (Решение № 1419, на АдмС – Пловдив). В
закона липсва легална дефиниция на понятието и на първо място тук трябва да се разбира предвижданията
на ПУРБ, но могат например да произтичат от общите и подробните устройствени планове, необходими за
развитието на водоснабдяването и канализацията в общината, може да са мерки, които се предвиждат за
опазването на водите и водните обекти. Задължително е обаче да се съобразят чл. 10в, ал. 2, т. 3, чл. 58, ал.
2, т. 3 и чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗВ.
Нереализиране на водовземането
В определени ситуации, както бе посочено, нереализиране на водовземането в регламентираните срокове
(Решение № 218, АдмС – Смолян) представлява:
- нарушаване/неизпълнение условията в издаденото разрешителното
- неупражняване на права предоставени с разрешителното (виж чл. 79а, ал. 1)
- задържане на воден ресурс, който е държавна публична собственост.
В този смисъл се приема (Решение № 2016, АССГ), че причините, поради които инвеститорът не е изградил
съоръженията и не е започнал разрешеното му водоползване, са без значение за преценката на
административния орган. Основното правило, че ако е записан срок, то същият трябва да се спази или да се
поиска неговото навременно изменение с посочването на достатъчно ясни аргументи. Въпросът в контекста
на действащата законодателна рамка е все още дискусионен. Препоръчително е да се търси изяснение на
въпроса кога и колко често може да се иска подобно изменение.
Пропускане срока за подновяване на разрешителното
Важно условие за допускане на удължаване срока на разрешителното е същото да бъде поискано в
съответен срок. При предишна редакция на чл. 78 ЗВ удължаването на срока трябваше да става в рамките
на три месеца преди изтичане на срока, докато в настоящата редакция, законодателят е определил това да е
поискано „преди“. В област Пиемонт в Италия е една година предварително (Santato, 2016), докато в
Англия е възприет тримесечен срок, тоест нормално се възприема, че за управлението на ресурса е
необходима предвидимост на ползвания потенциал.
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Пропускането да се подаде заявление за подновяване в императивните законови срокове налага извода, че
водовземането не може повече да бъде удължено. Възможно е единствено при нова процедура, разглеждана
като изцяло ново инвестиционно предложение, да се допусне подобно водовземане, но вече без отчитане на
придобити права и пълна проверка за допустимост съобразно действащия ПУРБ, но и съобразно общото
екологично законодателство.
В редки и спорни случаи, Басейновите дирекции възприемат практиката, че подаденото ново заявление за
водоползване, което е било преди позволено, но не е подновено в срок, се приема за допустимо, защото е:
- отчетено като натоварване в ПУРБ и е отразено в плана като съществуващо;
- предходното разрешителното следва да се ползва със стабилитет;
- забрани по ПУРБ не би следвало да засягат съществуващ обект;
- разрешителните са стабилни административни актове, чието действие може да бъде отменено само по
реда на чл. 99 и сл. АПК.
Тази практика напълно игнорира ПУРБ като планов документ, който следва да дава уредба на
обществените отношения, включително като отхвърля определени заварени водовземания. В този смисъл,
цитираните по-горе аргументи следва да се възприеме като изключение, което трябва да бъде преодоляно,
за да има стабилно и общо разбиране, без допускане на подобни ярки изключения. Подобно допускане на
различно тълкувание на прилагането на ограничения и забрани в ПУРБ по отношение на заварени случаи
(чл. 156а ЗВ ) би следвало да намери ясно законодателно разрешение. Критика на подобна практика е
пълното игнориране на въведените с ПУРБ зони за защита на водите и връзката им със защитените зони.
Това е вид пренебрегване на § 146, ал. 2 от ПЗР към ЗИДЗВ (2010), съгласно който всички издадени
разрешителни, се привеждат в съответствие с изискванията на закона при първото им изменение или
продължаване.
Заключение
В практиката за подновяване срока на разрешителните за водоползване съществуват редица спорни казуси,
разнопосочни практики и противоречиви съдебни решения, следствие от слабата връзка между ПУРБ с
другите дялове на екологичното и природозащитното законодателство (ОВОС и ОС). Изясняването на
спорния въпрос кога следва едно изменение да се подлага на преценка по ОВОС/ОС и дали, в духа на
правото на ЕС и практиката на СЕС, не следва периодично подновяващите се разрешителни да подлежат и
на периодични оценки, ще способства за повишаване доверието в институциите и ще гарантира
постигането на природозащитните цели, включително и тези по РДВ. В посочения контекст е важно
поставянето на допълнителни критерии относно количествените и качествени показатели на водното тяло и
преценка дали разрешителното допринася за тяхното постигане. Подобна преценка се нуждае от нови
методологии и от данни, които Басейновите дирекции да използват при постановяване на техните актове.
Това включва както получаване на хидроложки данни от Национален институт по метеорология и
хидрология (НИМХ), така и до известна отговорност от страна на инвеститорите, при представяне на
определени хидроложки изчисления, обосноваващи заявените от тях водни количества. Този въпрос може
да бъде обект на ново изследване за важни хипотези, изведени от възможността, дадена на
административните органи по силата на чл. 72, ал.1, т.1 служебно да изменят разрешителни. Същата е
интересна и относима, но разкрива други белези и при нея критериите за надделяващ обществен интерес
следва да са много по-ясно обосновани.
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Abstract. Estimates of precipitation and droughts are fundamental for agricultural production and in particular for
growing winter crops. Moisture conditions during sowing and during the winter period are decisive for the overall
development of autumn crops, as well. Over the recent years, the work of the agricultural science and genetics has aimed
at creating new varieties with high drought resistance. However, the organization of soil preparation, the timed sowing
and the start of the sown seeds in the conditions of natural moisture are entirely dependent on the distribution and
amount of precipitation rather than on the moisture reserve in the soil depth. Moisture reserve, on the other hand, is
essential for the resumption of vegetation in spring when the crops are stronger and have increased opportunities to
absorb productive moisture from deeper soil layers. This paper analyzes the amount of precipitation in agricultural areas
of Southern and Southeastern Bulgaria in relation to the sowing and moisture accumulation in the case of winter field
crops. The research period is 1961-2015.
Keywords: winter wheat, precipitation, sowing, moisture accumulation, Southern Bulgaria

Introduction
The distribution of precipitation has a great impact on the economy, tourism, and infrastructure and, of course, on
the cultivation of the most economically important crops such as barley and wheat. Therefore, droughts and floods
are a major part of the risk analysis on a global and regional scale (Frantzova, 2020; Frantzova, 2016). In the
conditions of climatic fluctuations, the cultivation of food is undoubtedly primarily related to the conditions of
humidification. The close relationship between temperature, precipitation and agriculture has been and remains an
object of scientific interest (Alexandrov et al. 2011; Kazandjiev et al. 2009, 2010, Georgieva et al. 2012). It is
known that over 80% of the losses in the sector are due to phenomena of meteorological origin (Hogenboom, G.
2000). Fluctuations and changes in the main climatic elements lead to changes in the conditions of growth and
development of agricultural crops, in particular, autumn crops. The temperature resources in the studied area are
sufficient for growing rapeseed and corn-wheat crops. Moreover, the southernmost parts have the highest
temperature potential (Hershkovich, 1984; Alexandrov 2011, Kazandjiev et al., 2010), which, according to the
climatic models, tends to increase (Alexandrov et al., 2011). The natural conditions of humidification, formed by
the fallen rains here, are a limiting factor for optimal development. Low rainfall and droughts in the critical periods
of the phenological development of the plants are often the cause of difficulties in tillage, delayed sowing, uneven
germination and stress, leading to fluctuations in yields. The irrational use of water resources (Kolcheva, 2019) and
the lack of a cost-effective irrigation network and water use strategy (Kolcheva, 2020) is the reason for reducing
the cultivated areas in the region as a whole and avoiding investments in intensive crops, for which irrigation is
mandatory. This paper considers the amounts of precipitation in the main regions of Southern and Southeastern
Bulgaria in relation to sowing and moisture accumulation in case of winter field crops. The research period is 19612015.

Data used
Daily precipitation values (regardless of the type of precipitation), taken from the NIMH network, were used for
carrying out the study. The quantity was measured at 7 o'clock local time the next day after the rainfall by means of
a Wild rain gauge, positioned 1 m above the ground and included the sum in mm. for a period of 24 hours. For the
analysis of ten-day periods, which have the best practical application, a long line is needed in view of higher
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accuracy. Stations with regular observations during the period 1961-2015 were used. In some of them there are
missing minimum periods due to interruption of observations and other reasons, but not more than 10%. The study
included agricultural areas where droughts, and more recently the frequency of extreme rainfall, have often led to
lower yields. The study involved two climatic regions - continental Mediterranean and European continental: part
of the coast-climatic region of the Burgas lowland (Black Sea climatic subregion); with the lowest precipitation in
the west along the line of Karnobat, Yambol, Stara Zagora, Chirpan, Plovdiv, Sadovo and Ivaylo (South Bulgarian
climatic subregion); the southernmost parts of the country with two regions - the eastern Rhodope lowlands and the
area of the eastern Rhodope river valleys - Haskovo, Kardzhali, Ivaylovgrad, Svilengrad; represetative of the
eastern Trans-Balkan fields - Kazanlak (continental distribution of precipitation with a maximum in summer and a
minimum in winter), which brings characteristic hydro-thermal conditions and allows the cultivation of oilessential crops. (Figure 1). Phenological and agrometeorological information from the book archive of the
Agrometeorology section at NIMH and the monthly hydro-meteorological bulletin from different years were used.
The dates for the phenological development of wheat for sowing and germination are described, respectively, as D1
and D2, while the duration - as D2-D1 in Julian days. Their determination is consistent with the methodological
requirements (Ganeva, 1984).

Results
The two characteristic courses of precipitation in the studied area are visualized in Fig.2. In the southernmost
regions, along the Arda, Tundzha and Maritsa rivers, as well as along the Black Sea coast, the maximum monthly
amounts are in winter - December and January - and the driest month is August, with an average rainfall for the
period in Ivaylovgrad of 20.6 mm - twice a lower amount than in July (49.3mm), Figure 2.

Figure 1. Monthly amount of precipitation in

Figure 2. Average annual amount of precipitation

Ivaylovgrad and Sadovo 1961-2015

1961-2015

The amount of both winter and summer rainfall is of paramount importance for agricultural production and in
particular for the cultivation of winter field crops such as rapeseed, barley and wheat. In the Upper Thracian Valley
the maxima are in the summer of May and June, with equalized values, respectively 56.1 mm and 56.6 mm, and the
lowest winter amounts – 37.6 mm - in February. The average annual amounts are in the range from 657mm in
Haskovo to 505 mm in Ivaylo. As the driest for the period 1961-2015, the region of Ivaylo is outlined; where the
annual amount is a little over 500mm. October is considered to be the beginning of the farm year. Here the
importance of the rainfall in September and October for preparation of the fields, for sowing and germination of the
winter crops with a fused surface should be noted.
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Figure 3. Precipitation (mm) September

Figure 4. Precipitation (mm) October

The soil is a biologically active environment, in which the water is in constant motion, and the surface soil layer is
the most dynamic and drying easily. Therefore, the soil reserves at greater depths have no practical significance.
The good water-physical properties of the soil allow for correct and timely pre-sowing tillage, while the dry or very
wet soils create preconditions for delays. In the studied areas, wheat sowing took place in the second half of
October - between 13th and 30th (Kazandjiev et al. 2012), at the earliest in Burgas and at the latest in Chirpan and
Ivaylo (Figures 6-9), according to our observations.
According to phenological information, sowing in Chirpan has an average date for the multi-year period
1986-2015 the 29th of October, the earliest – the 8th of October and the latest the 12th of November (Figures 5, 6,
7). Both the sowing and the germination in Plovdiv occur in the optimal time and most evenly, with an average date
the 23th of October, the earliest – the 1st of October and the latest – the 8th of November.

Figure 5. Date of winter wheat sowing in Ivaylo
station - Julian days

Figure 6. Date of winter wheat sowing in Chirpan
station - Julian days

Studies of soil moisture in the 0-20cm layer show that in an average year in Eastern Bulgaria, in the Upper
Thracian Valley the values fall to the critical 30% FC. (Kazandjiev et al., 2012). In this period it is most useful to
do the analysis of precipitation in ten-day periods about 20-30 days before the optimal sowing dates. At the
beginning of September, the amount of precipitation rises sharply in Burgas, from 8.7 mm to 18.7 mm, with the
other stations having lower levels since the end of August (Figures 3 and 4). In this region the conditions are best
for surface tillage and sowing of rapeseed at the end of the second decade of the month. During the third decade of
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Figure 7. Date of winter wheat sowing in
Plovdiv station - Julian days

Figure 8. Duration of the germination period

September, the precipitation amounts increase and are best in Karnobat station - over 20 mm - and in the
southernmost parts of the studied regions – in between Haskovo and Ivaylovgrad. During the second ten days the
precipitation is close in quantity, and in the last one it increases everywhere except for the stations from the Upper
Thracian Valley (Chirpan, Plovdiv, Ivaylo), where they keep their quantities. A similar pattern of distribution is
observed in October. Again, stations Burgas, Haskovo, Kardzhali, Ivaylovgrad, Svilengrad have the best conditions
for simultaneous emergence and early development of the plants, especially because of the favorable temperatures
in these regions.

Figure 9. Precipitation(mm) November

Figure 10. Precipitation (mm) December

In November and December (Figures 9 and 10) there is a gradual increase in the values from the beginning to the
end of the months and again with the highest rainfall are the stations Ivaylovgrad, Kardzhali, Svilengrad, where the
total amount for December is over 80 mm. The most vulnerable stations in the region of the Thracian lowland
remain unchanged until the beginning of December, when the quantities during all the three ten-day periods exceed
15 mm. The prolonged summer drought, its transition to October and November and the increase of precipitation
over 15mm in December are the main reasons for delayed sowing. Of course, from the point of view of the
biological requirements of winter crops, for which it is good to enter the winter well-seasoned, this can create
preconditions for damage, especially in the region of Chirpan, where it is a little colder. Frequent return warming
allows vegetation processes to take place in the driest and mild winter regions of Upper Thracian Valley. The
distribution of the cases for the time of ten-day periods with non-economic precipitation must be included in this
analysis. Intervals have been selected, giving a good idea of both the drier and wetter periods (Figures 11 -16).
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Figure 11. Distribution of the cases by intervals
1-10 September

Figure 12. Distribution of the cases by intervals 1120 September

The graphs show that the periods are unevenly distributed and the economically important amount of precipitation
is between 30% and 40%. In over 60% of the years, conditions are created for delayed sowing due to deteriorated
water-physical properties of the surface soil layer on the one hand, and for problems with germination of rapeseed,
on the other hand, in the stations Svilengrad and Ivaylovgrad until the first ten days of October, when the rainless
periods decrease to 20 %. The stations Yambol, Kazanlak, Plovdiv, Karlovo, and Asenovgrad are with cases below
30%. During the first ten days of October, near Elhovo, Sliven, Sadievo, Kazanlak, Haskovo, and Kardzhali the
smallest number of periods with precipitation of up to 1 mm is observed - up to 20%.

Figure 13. Distribution of the cases by
intervals 21-30 September

Figure 14. Distribution of the cases by
intervals 1-10 October

The regions of Sadievo, Kazanlak, Plovdiv, Sadovo and Ivaylo, where precipitation of up to 10 mm is in the range
over 50% to 60% for the recommended sowing dates, have the greatest risk of delayed sowing and uneven
germination.

Figure 15. Distribution of the cases by intervals 1120 October

Figure 16. Distribution of the cases by intervals 2131 October
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The rains by seasons give a general idea, which should be compared with the different stages of the development of
agricultural crops. Moisture-storing precipitation amounts for the period October to March are used as the main
agro-climatic indicator related to winter crops such as rapeseed, barley and wheat (Hershkovich, 1986; Georgieva
et al. 2010). When growing crops under non-irrigated conditions for the needs of practice, precipitation as part of
the balance is taken with its full value (Hershkovich, 1968; Dilkov, 1959). However, we cannot miss the fact that it
is not fully absorbed and the water-physical properties of soils are important. For the studied area they are
Chernozem/Phaeozem, Chromic Luvisol; Pelic Vertisol; Fluvisol, according to the classification of the Food and
Agriculture Organization FAO (https://www.britannica.com/science/soil/Soil-classification). For a more accurate
assessment of the moisture-accumulating effect of these precipitations on soils in the plains and in places with a
slight slope, coefficients by months are applied as follows X-0.60; XI-0.60; XII-0.70; I-0.80; II-0.70; III- 0.60
(Hershkovich, 1975) or 0.65; 0.53; 0.58 0.62; according to the soil types in the reigon (Georgieva et al. 2010;
Georgieva 2014). Typical soils for Southern Bulgaria are the leached cinnamon forest ones with a water holding
capacity of 116mm m-1; resins with a high usable margin of 170-180 mm m-1; alluvial and deluvial-meadow soils
and leached cinnamon forest ones under 116mm m-1 (Popova, 2012).

Figure 17. Distribution of average precipitation during the
period of moisture accumulation and active vegetation of
winter wheat
Kazanlak station with a total rainfall of about 229 mm immediately impresses. (Figure 20). From a region with
precipitation > 250mm (Hershkovish, 1986) for the observed period, together with Ivaylo, Plovdiv, Karlovo and
Asenovgrad it already falls into a humidification zone with an amount below 250mm for the entire period of
moisture accumulation. The listed stations are characterized by the most unfavorable conditions in terms of security
of winter cereals. It is reported that for a multi-year period up to 2000, the probability of depletion of the reserves
below optimal moisture in April in Kazanlak is 33%, in May - 59%; the decrease of the soil reserve in the region
has a level of statistical significance ɑ = 0.01 in October and March (Georgieva, 2014 ) and the lower precipitation
values are one of the main reasons. Burgas, Karnobat, Yambol, Elhovo, Sliven, Stara Zagora and Chirpan are in the
range from 250 mm to 300 mm. The data about Haskovo, Svilengrad, and Ivaylovgrad show levels over 300 mm.

Conclusions
In the studied region Ivaylo station is the one with the lowest annual amount of precipitation of just over 500 mm,
and from the region of central Southern Bulgaria in the stations with higher altitude (Asenovgrad and Karlovo) the
conditions are a bit more favourable. The average precipitation data by decades in September and October show the
best conditions for sowing and initial development of barley, rapeseed and wheat in the regions of Haskovo,
Burgas, Svilengrad, Kardzhali, Ivaylovgrad and conditions for shifting the agro-technical deadlines to a later date,
positively influenced by the increase of temperatures in the country as a whole - in the other monitored stations. At
a first glance, the good average values for the period create an idea of good conditions but without taking into
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account the frequency of the drier ten-day periods. The distribution of ten-day periods with precipitation of up to 1
mm, as well as their combination with those in the range of up to 5mm, not having practical value in one of the
most important moments for winter crops - the sowing period, show a high frequency (50% and more) for all
stations, which emphasizes the high risk of drought in the region for this period. There is also an increase in the
degree of unaffordability for initial development in the spring in Kazanlak, due to the lower moisture-retaining
amounts of precipitation (October-March) during the period 1961-2015.
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Review of the Derived Mathematical Models of the Hydraulic
Characteristics of the Emitter Labyrinth Types
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Abstract. Rectangular and trapezoidal types of labyrinth channels are investigated in this work. The influence of the
geometric parameters of emitter labyrinth channel types on the emitter discharge and pressure losses are considered. The
impact of the dentate incline angle, the dentate spacing, the dentate height are studied among the geometric parameters.
Mathematical models of the emitter discharge are derived on the basis of numerical simulations of water flow according
to the Cubic central composite design by using Commercial codes GAMBIT and FLUENT. Mathematical models of the
pressure losses are derived on the basis of numerical simulations of water flow according seven planned experiments
varying one factor on seven levels. By-objective optimization is performed and the optimal geometric parameters of the
considered labyrinth types are determined.
Keywords: drip irrigation, numerical simulations, mathematical modeling, multiple regression, bi-objective optimization

1. Introduction
The drip emitter applies precisely water amount and nutrients into the crop root zone. One of the most used emitter
contains embedded labyrinth channel – so called “in-line” emitter. Along this channel water goes through
obstacles (teeth) in order to dissipate energy. As a result, the water exits through the emitter outlet as drops.
Numerical simulations in Computational Dynamics’ Commercial codes are implemented to examine emitters
hydraulic behavior (Li et al., 2006; Zhang et al. 2007a, Zhang et al., 2007b, Yan et al., 2007). They had for a goal
to investigate the emitter clogging mechanism.
Another approach includes the moulds production for a real manufacturing drip emitters. A relationship between
the emitter discharge and the four geometric parameters is derived considering trapezoidal emitter labyrinth after
the drippers’ production and their incorporating in the drip tapes (Li et al., 2006).
In this paper the derived models of the emitter discharge and the pressure losses depending on the basic geometric
parameters are considered. Bi-objective optimization is performed to determine the optimal parameters of the
labyrinth channels of rectangular and trapezoidal types.

2. Model equations
The considered flow in the emitter labyrinth channel is viscous, steady and incompressible. The flow regime is
proved by experiments and simulations to be turbulent, although the Reynolds number is much lower than 2300.
Reynolds stress model (RSM) is suitable for simulating water flow movement in an emitter labyrinth channel
(Zhang et al. 2007a; Zhang et al., 2007b; Yan et al., 2007). The model includes correspondingly the continuity
equation and the Reynolds Averaged Navier- Stokes Equations (RANS Eq.), (Hanjalic and Launder, 1972; Launder
et al., 1975; Versteeg and Malalasekera, 1995).


u i   0
xi

(1)




u i u j    p     u i  u ' u  
xi
x j xi  x j


(2)

198

Conference Proceedings
“Climate, atmosphere and water resources in the face of climate change”, Volume 2
Sofia, 15 - 16 October 2020

where:

ui

 - the water density,  - the fluid molecular viscosity, and uiuj - the Reynolds

- the vector velocity,

stress tensor.
In the Eq. 3 the left hand side term is the convection. The first term on the right hand side is the stress production
term. The second term is the pressure-strain term. The fourth term is the sum of turbulent and molecular diffusion
and the last term is the dissipation term.







 u k u i u j  Pij   ij 
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x k
The stress production term
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is given by:
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The pressure- strain term
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is decomposed into two components, which are the following:
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where: C1  1.8, C 2  0.6 and  t is the turbulent viscosity, linked to the turbulent kinetic energy k and the
dissipation rate  via the relation:
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The differential transport equations for k and
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(9)

where the model constants are the following:

C  0.09, C1  1.44, C2  1.92,  k  1,    1.3
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Boundary conditions at the inlet face are

x  xinlet , p inlet  p 0 , at the outlet face is p outlet  0 . Initial conditions:

t  0, pinlet  p0  1bar , vinlet  v0  0.3m/s .
Turbulent intensity of 15% and labyrinth channel hydraulic diameter are used to define the turbulence parameters
both at the inlet and the outlet.

2.1. Numerical simulations
The independent variable – the emitter discharge is obtained by conducting numerical simulations by means of the
commercial codes GAMBIT and FLUENT. GAMBIT is used to create the geometry and the mesh of the labyrinth
space. The labyrinth space is meshed with hexahedral grid. The model equations, the boundary and the initial
conditions are determined in FLUENT (Fluent 6.3 User’s Guide). The governing equations which have been
described above are discretized by the control volume technique, and then, the SIMPLE pressure-velocity coupling
technique is used.

3. Results
3.1. Emitter discharge model of rectangular labyrinth
The experimental design is developed according to the Cubic Central Composite Design with 14 planned
experiments including the varying three factors - angle of dentate incline  , dentate spacing B and dentate
height H on three levels (Fig.1). The intervals of varying the observed parameters are the following:
  80  90 , B  2  2.5 mm and H  0.7 1.3 mm . The model equation is assumed as a second-order
polynomial with 2-way interactions among the observed parameters. The equation is derived by applying multiple
regression of the commercial code STATISTIKA (StatSoft, 2010).

Fig.1. Rectangular labyrinth channel geometry

The model equation of the emitter discharge for rectangular labyrinth channel is the following (Philipova, et al.,
2011a):

q mod  5.7919  9,9402 B  25.9269H  7.1844 B  3,8667BH  12,0541 H .

(11)

where:  is substituted in [rad].
The mean absolute error  between the experimental data and the model data for the rectangular labyrinth
channel is 2.26%.
The dentate height H has the greatest main effect on the emitter discharge. This effect is negative, i.e. dentate
height increase leads to the emitter discharge decrease. The dentate spacing B is the second one by impact factor,
that has a positive effect on the emitter discharge. The angle of the dentate incline  and the dentate height H
have the strongest impact among the simultaneous influencing factors. The coefficients are significant when the pvalue of the corresponding coefficients is lower than 0.05).
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R  0.9842 that proves a good agreement between the

The value of the multiple correlation coefficient is
experimental and the model data.

3.2. Model equation of the pressure losses along rectangular labyrinth channel
The pressure losses along the labyrinth channel length are examined and proved to be very complex and sensitive
to the variation of three geometric factors with precision one tenth of millimeter. Some of the factors change
several times the direction of their influence on the observed pressure losses in the examined intervals. No one
model of pressure losses has been derived although different types of labyrinth channels have been investigated
according to the different experimental designs in simultaneously varying three geometric factors: angle of dentate
incline  , dentate spacing B and dentate height H . The independent variable – the pressure losses is defined by
conducting numerical simulations by means of the commercial codes GAMBIT and FLUENT.
Here, a rectangular labyrinth channel is studied at two values of the angle of dentate incline  , 1  80 and

 2  90 , and at a fixed value of the dentation spacing B , B  2.5 mm . One of the reasons for such value of B
is that the emitter has better hydraulic behavior at greater values of the dentation spacing. The only one varied
factor is the dentate height H .

3.2.1. Model equation of the pressure losses for rectangular labyrinth channel at 1  80
The model equation of the pressure losses of rectangular labyrinth channel at 1  80 and B  2.5 is defined as
(Philipova et al., 2011b):

P1

mod

 109008.7  15080H

(12)

The mean absolute error  1 between the experimental data and the model data for the rectangular labyrinth channel
at 1  80 is 1.25%. The coefficients are significant when the p-value of the corresponding coefficients is lower
than 0.05. The value of the multiple correlation coefficient is R1  0.9092 that proves a good agreement between
the experimental and the model data.
3.2.2.

Model equation of the pressure losses for rectangular labyrinth channel
at  2  90

The model equation of pressure losses for rectangular labyrinth channel at  2  90 and B  2.5 is the following
(Philipova et al., 2011b):

P2

mod

 119206.3  26455H .

(13)

The dentate height H has again a negative effect on the pressure losses, as its increase leads to decrease of the
pressure losses. The mean error  2 between the experimental data and the model data for the rectangular labyrinth
channel at  2  90 is 2.16% . The value of the multiple correlation coefficient is R2  0.9194 that proves a good
agreement between the experimental and the model data.

3.3.1. Emitter discharge model of trapezoidal labyrinth channel
The experimental design is developed according to the Cubic Central Composite Design with 14 planned
experiments including the varying three factors - angle of dentate incline  , dentate spacing B and dentate
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height H on three levels (Fig. 2). The intervals of varying the observed geometric parameters are:   28  36 ,
B  2  2.5 mm H  1.0 1.6 mm

Fig. 2. Geometric parameters of the labyrinth channel
The mathematical model of the emitter discharge of trapezoidal labyrinth channel depending on the observe
geometric parameters is defined as follows (Philipova et al., 2018a):

q mod  2.7988  3.52766B  0.537BH
(14)
The mean absolute error

exp
mod
and the model data q
for the
 between the experimental data q

examined trapezoidal labyrinth channel is 1.91%.
The dentate spacing B has the only main effect exerted on the emitter discharge. This effect is positive, i.e. the
dentation spacing increase leads to the emitter discharge increase
The strongest impact and the only significant factors among the simultaneous influencing possesses the dentate
spacing B and the dentate height H . They have a negative effect on the emitter discharge. (The coefficients are
significant when the p-value of the corresponding coefficients is lower than 0.05). The model statistics indicates
that the dentate angle  has no significant effect on the emitter discharge, neither as a main effect, nor as a
simultaneous effect with the other factors.
The value of the multiple correlation coefficient is R  0.99188 , that proves a good agreement between the
experimental and the model data.

3.3.2. Mathematical model of pressure losses along the trapezoidal labyrinth channel
The pressure losses along the labyrinth channel length are examined and proved to be very complex. That is why
they are investigated at fixed values of dentate angle   32 and dentate spacing B  2.5 varying only parameter
dentate height H on seven levels. The model equation of pressure losses for the trapezoidal labyrinth channel at

  32 and B  2.5 is the following (Philipova et al., 2018b):
P mod  190055 151950H  62000 H 2

(15)

The mean absolute error  among the experimental data and the model data for the trapezoidal labyrinth channel is
0.51%. The value of the multiple correlation coefficient is R  0.9707 that proves a good agreement between the
experimental and the model data.

4. Bi-objective optimization
4.1. Bi-objective optimization of rectangular channel at
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The bi-objective optimization is based on two contradictory criteria. The first objective function is
the emitter discharge and it has to be minimal. The second one is the pressure losses along the emitter
labyrinth channel and it has to be maximal. The objective functions have different dimensions and that is
why they have to be transformed (Stoyanov, 2009). The transforming objective functions are the
following:

1 H  

mod
qmax
 q mod ( H )
,
mod
mod
qmax
 qmin

(18)
mod

mod
where 1 H  is the transforming objective function of the emitter discharge, qmax and qmin - the maximum
mod
and the minimum value of the emitter discharge correspondingly, q H  is determined after

substituting

1  80 and B  2.5 in Eq. (11).

The transforming objective function of the pressure losses  2 H  is introduced as:
mod
P mod ( H )  Pmin
,
 2 H  
mod
mod
Pmax
 Pmin

(19)

mod
where Pmax and Pmin are the maximum and the minimum value of the pressure losses correspondingly

mod

and according to the obtained model, using P ( H ) from the derived model equation - Eq. (12).
Bi-objective optimization is performed according to the mean algebraic function of utility and it has to be
maximal:
mod

Y

1
1 H W1  2 H W2   max ,
2

(20)

where: W1 and W2 - the weighting coefficients of the transforming objective functions. W1  W2  1 . The
weighting coefficients express the relative importance of the objective functions. The pressure losses have
greater importance between the two objective functions. That is why the weighting coefficients are
assumed as follows: W1  0.4 and W2  0.6 . The mean algebraic function of utility is the following:
Y  0.7581 0.765 H

(21)
The dentate height varies in the interval H  0.7  1.3 mm and the function possesses maximum at
H  0.7 mm .The optimal value of the dentate height for the rectangular channel at fixed values of the
dentate spacing B  2.5 and the angle of dentate incline

1  80 is

4.2. Bi-objective optimization of rectangular channel at

H  0.7 mm .

 2  90

The mean algebraic function of utility Y has the following type for rectangular channel at
Y  0.8438  0.5860 H .

 2  90 :
(22)

The dentate height varies in the interval H  0.7  1.3 mm and the function possesses maximum at
H  0.7 mm . There is a constraint for H  0.7 mm in order the pressure losses across the labyrinth
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channel to be less or equaled to 1bar  98066.5Pa . The optimal value of the dentate height for
rectangular channel at fixed values of the dentate spacing B  2.5 and the angle of the dentate incline

 2  90 is H  0.8mm .
4.3. Bi-objective optimization of trapezoidal labyrinth
The mean algebraic function of utility considering trapezoidal labyrinth is the following:

Y  2.205 H 2  5.27 H  3.1732
The dentate height

(23)

H varies in the interval H  1.0  1.6 mm , but there are the restrictions

1.0  H  1.4 mm in order the pressure losses along the trapezoidal labyrinth length to be less or equaled

to 1bar  98066.5Pa . The function Y has maximum Y  Ymax  0.1115 at H  1.4mm .
The optimal value of the dentate height H for a trapezoidal labyrinth channel at fixed values of the
dentate spacing B  2.5 and the dentate angle   32 is H  1.4mm .
Conclusions
In this paper rectangular and trapezoidal emitter labyrinth channel are considered. Mathematical models of the
emitter discharge and the pressure losses as a function of basic geometric parameters are described. Among the
observed geometric parameters are angle of the dentate incline, dentate spacing and dentate height. Bi-objective
optimization is performed by using the mean algebraic function of utility. As a result, the optimal geometric
parameters emitter labyrinth channels are determined for ensuring optimal work of the drip emitters.
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Месечен и сезонен отток
във високопланински речни водосбори в Пирин планина
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Резюме. Изучаването на хидроложкия цикъл и отточната динамика във високопланински речни водосбори е
предизвикателство за изследване в теоретичен и практико-приложен аспект поради физическата недостъпност за
хидрометрични наблюдения. Целта на настоящата работа е оценка на месечния и сезонния речен отток в речен
водосбор от североизточния склон на Пирин планина за два периода: 1954/1955–1985/1986 и 1986/1987–
2017/2018. Изследването се основава на статистически методи. Резултатите показват: месечният и сезонният
отток през 1986/1987–2017/2018 нараства в сравнение с първия период; не се регистрират изменения в
конфигурацията на месечния хидрограф; речният отток през лятно-есенния хидроложки сезон се увеличава през
втория период спрямо първия; честотата на месечния максимум през 1986/1987–2017/2018 е с по-голяма
устойчивост в сравнение с периода 1954/1955–1985/1986. Получените емпирични резултати дават нови сведения
за отточната динамика и за оценка на водните ресурси за високопланински дренажни басейни в Пирин планина.
Ключови думи: месечен и сезонен речен отток, високопланински речен басейн, изменение на климата

Monthly and seasonal streamflow of high mountain river basins in Pirin Mountain
Nelly Hristova1, Tatiana Orehova2, Olga Nitcheva2,3
Sofia Univercity “St. Kliment Ohridski”, Sofia, Bulgaria
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Abstract. The hydrological cycle in high mountain catchments areas under climate change is a challenge for theoretical
and applied hydrology. This work aims to compare monthly and seasonal stream flow in a drainage basin in the northeast
slope of Pirin Mountain for two periods: 1954/1955–1985/1986 and 1986/1987–2017/2018. The study is based on
statistical methods. The results show the following: the monthly and the seasonal streamflow for the second period is
more than for the first; there are no significant changes in the magnitude and timing of the monthly distribution; the
summer-autumn streamflow increases. The study documents more stability of monthly maximum during the 1986/1987–
2017/2018 in comparison with the first period. This work recommends that these empirical results be incorporated into
the assessment of the water resources for high altitude drainage basins in Pirin Mountain.
Keywords: monthly and seasonal streamflow, hight mountain catchment, climate change

Увод
Изучаването на хидроложкия цикъл и отточния режим във високопланинските речни водосбори през
последните десетилетия е насочено преобладаващо към търсене на възможни бъдещи изменения под
влияние на глобалното затопляне и свързаните с този процес образуване, задържане и стопяване на
ледниците и снега (Kaser et al., 2010, Huss, 2011, Farinotti et al., 2012, Aili et al., 2019 и др.). Изследванията в
тази посока показват различни промени в сезонните вариации на снежната покривка и на речните водни
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обеми (Adam et al., 2009, Arnell & Gosling, 2013 и др.). Например Bavay et al. (2013) установяват, че в малки
водосборни басейни с голяма надморска височина в Алпи се увеличава зимния отток, а намалява летния, а
Confortola et al. (2013) – увеличаване на есенния и зимния речен отток. Областите над 2000 m не реагират
еднакво на измененията на климата в отделните части на света и остават слабо изследвани поради
физическата недостъпност за метеорологичен и хидрометричен мониторинг (Bliss et al. 2014, Creed et al.
2014, Ragetti et al., 2016, Mishra et al., 2020 и др.). В посочения контекст, наличната хидрометрична
информация за високопланински речни водосбори дава ценни сведения за регионалните (местните)
особености на хидроложки процеси в условията на глобално затопляне. Актуалността на изследванията
върху отточната динамика, контролирана от процесите на снегозадържане (през есента и зимата) и
снеготопене (през пролетта и лятото) се допълва от установените противоречиви сведения за измененията
на температурата на въздуха и валежите на територията на страната: увеличаване на средната температура
на въздуха с около 0,6 оС и намаляване на валежите над 2000 m за периода 1995–2012 г. спрямо нормите за
1961–1990 г. (Рачев, Асенова, 2016), намаляване на продължителността на снежната покривка на
територията на страната (Петкова, 2015), устойчив микроклимат в района на Снежника в Пирин (Гачев,
2016). Знанията за речния отток във високопланинските области са важни за хидроложката наука, за оценка
на водните ресурси. Целта на настоящата работа е да анализира измененията в месечното и сезонното
разпределение на р. Демяница – Банско за 1986/1987–2017/2018 г. в сравнение с 1954/1955–1985/1986.
Изследването допълва предходни анализи на авторите за същия речен водосбор (Христова и др. 2020).

Методология на изследването. Изходна информация и методи на изследване
Териториален обхват
Водосборният басейн на р. Демяница – Банско в
североизточния склон на Пирин планина, е
ориентиран на север, с площ 35,7 km2 и със
средна надморска височина 2195 m, развит
преобладаващо
в
планинския
и
високопланинския хипсометричен пояс, между
1240 и 2820 m (фиг. 1). Към особеностите на
изследваната река се отнася езерното ѝ
подхранване в изворната област (на височина
2400 m) от Валявишки езера и приемането на
притоци (реките Типицка, Василашка и
Къркъмска) – леви притоци и р. Газейска –
десен приток), които започват течението си от
езера (фиг. 1). Изключение е р. Юленска
(Юлен), десен приток, която се образува от
сливането на няколко водни потока.
Климатичните условия в изследвания речен
басейн се отличават с отрицателни температури
през м. декември и от януари до март, с валежи
до 1300 mm при х. „Вихрен“, със
снегозадържане седем-осем месеца през
годината (Климатичен справочник, Температура
на въздуха..., 1983, Климатичен справочник,
Валежи,
1990).
Високопланинското
разположение на речния водосбор предпоставя

Фиг. 1. Речен водосбор на р. Демяница – Банско
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снежно-дъждовно подхранване на водните потоци и устойчивост във времевата проява на пълноводието и
маловодието. Речният басейн е покрит от иглолистни гори (бяла мура, смърч, ела, бор и др.). Няма данни за
антропогенна дейност. Средният многогодишен речен отток на р. Демяница – Банско за периода
1954/1955–2017/2018 е 1,55 m3/s, между 0,99 m3/s (1984/1985 и 2000/2001) и 2,67 m3/s, с два отточни
максимума – през м. май и м. ноември, и два отточни минимуми – през м. февруари и м. октомври, с
доминиране на речния отток през пролетния хидроложки сезон и продължителност на пълноводието между
два и четири месеца (Христова и др., 2020).
Изходна информация и методи на изследване.
Изходна информация за настоящата работа на р. Демяница са средномесечните водни количества (
от
1953/1954 до 2017/2018 г., публикувани в хидроложките годишници до 1983 г. и получени от Национален
институт по метеорология и хидрология (НИМХ) за последващите години до 2018 г. включително въз
основа на инструментални наблюдения. Изследването на месечното и сезонното разпределение на речния
отток е за периодите 1954/1955–1985/1986 г. и 1986/1987–2017/2018 г., или два 32-годишни времеви
интервала. Основание за подобна подялба дават 80-те години на XX в., когато започва трайна тенденция за
хидроложко засушаване (Герасимов и Божилова, 2003, Герасимов и др. 2004), предимно в южните райони
на страната (особено в поречията на Арда и Места) в сравнение със северните (Мандаджиев & Дакова,
1989). Второ основание е посоката на линейния тренд на годишния отток – с насоченост към намаляване на
водните количества през 1954/1955–1985/1986 г. и на увеличаване през периода 1986/1987–2017/2018 г.
(фиг. 2).

Фиг. 2. Хронологичен ход и линеен тренд на годишния отток на р. Демяница – Банско
за периодите 1954/1955–1985/1986 и 1986/1987–2017/2018 г.

Настоящата работа се основава на статически анализ на времевите редове от стойностите на речния отток
за месеци (Qi, m3/s) и хидроложки сезони за приетите изчислителни периоди след последователно
прилагане на методите: двойносумарна крива (за определяне хомогенността на времевите редове), Q-Q
плотове и тестове на Kolmogorov-Smirnov и Shapirо-Wilk (за определяне вида на емпиричното
разпределение).
За установяване на различията в средните стойности на месечния и сезонния отток за двата изчислителни
периода е приложен дисперсионният анализ ANalysis Of VAriance (ANOVA). Честотата на отточните
максимуми (Qi max) и минимуми (Qi min) е изчислена в относителен дял (%). Сезонният отток (Qсез.) се
изследва при два типа сезонна диференциация на хидроложкия цикъл: три сезона (Панайотов, 1965) –
зимен (ноември–февруари), пролетен (март – юни) и лятно-есенен (юли – октомври); два сезона – зимнопролетен (ноември – април), лятно-есенен (май – октомври). Два периода за подялба на хидроложкия цикъл
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във високопланинските водосбори предлага Сотиров (1959): зимен – от октомври до април включително и
пролетно-летен за останалите месеци от годината.

Резултати
Предварителният статистически анализ показва хомогенност на времевите редове от стойности на
месечния и сезонния отток на р. Демяница – Банско за 1953/1954–2017/2018 г. – не се регистрират
отклонения при двойносумарните криви. Q-Q плотове и тестове на Kolmogorov-Smirnov и Shapirо-Wilk
доказват лог-нормално разпределение при всички времеви редове.
Средномесечният отток за целия изчислителен период е в границите 0,50 и 6,00 m3/s при сравнително
малки стандартни грешки на средната стойност, а месечният отток варира между 0,20 и 11,1 m3/s.
Средномесечните водни обеми през периода 1954/55–1985/86 г. са по-малки спрямо нормата от м. декември
до м. април, както и през месеците август и октомври (табл. 1). Месечният отток за периода 1986/87–
2017/18 г. е с по-високи стойности от нормата с изключение на този през месеците ноември и юли (табл. 1).
Полученият резултат съответства на общата посока на изменение на речния отток през двата изследвани
периода (фиг. 2).
Таблица 1. Месечен отток на р. Демяница – Банско
Показател
Qi,

m3/s

Qi, %

Период

ХІ

ХІІ

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

VІ

VІІ

VІІІ

ІХ

Х

1953/54–2017/18
1954/55–1985/86
1986/87–2017/18

1,07
1,13
1,01

0,74
0,63
0,85

0,56
0,48
0,65

0,51
0,39
0,64

0,60
0,48
0,73

1,66
1,41
1,95

5,01
5,03
5,01

4,21
4,72
3,65

1,67
1,79
1,56

0,87
0,80
0,95

0,71
0,71
0,71

0,92
0,84
1,01

1953/54–2017/18
1954/55–1985/86
1986/87–2017/18

5,7
6,2
5,4

4,0
3,4
4,6

3,0
2,6
3,5

2,8
2,1
3,4

3,3
2,6
3,9

9,0
7,6
10,4

27,0
27,3
26,7

22,7
25,6
19,5

9,0
9,7
8,3

4,7
4,3
5,1

3,8
3,8
3,8

5,0
4,6
5,4

Сравнителният анализ на месечния отток за двата изследвани периода чрез статистическата техника
ANOVA установява значими разлики в средните стойности за месеците април и май, или за периода на
снеготопене и бързо повишаване на водните нива, както и за месеците ноември и януари.
Оттокообразуващите фактори през останалите месеци от хидроложката година се запазват относително
еднородни през двата изследвани периода.
Месечният отток е с най-големи абсолютни отклонения от нормата през м. юни (фиг. 3). Различията във
водните обеми се доказват и от абсолютния отточен максимум за този месец – 6,65 m3/s, отчетен през

Фиг. 3. Отклонения на месечния
209 отток на р. Демяница – Банско
за периодите 1954/1955–1985/1986 и 1986/1987–2017/2018 г. спрямо нормата
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2009/2010 г. и 11,1 m3/s, регистриран през 1962/1963 г. (и абсолютен максимум за периода1954/55–1985/86
г.). Установеното различие намира обяснение в обстоятелството, че речният отток реагира предимно на
промени в разпределението на валежите и по-малко на повишаване на температурата на въздуха през
летните месеци.
Коефициентът на вариация (Cv) на месечния отток за периода 1954/55–1985/86 г. варира между 0,25 (м.
май) и 0,93 (м. декември), а за периода 1986/87–2017/18 г. е в интервала 0,30 (м. юни) и 0,65 (м. март) или в
по-малък диапазон в сравнение с предходния период. Сравнението на Cv за двата периода по месеци
показва по-малка вариабилност на времевите редове от Qi през втория период, с изключение на месеците
септември, октомври, ноември и юни.
Конфигурацията на хидрографа през двата изследвани периода е сходна с вътрешногодишното
разпределение на речния отток за целия изчислителен период. Установените два отточни максимума (през
м. май и м. ноември) и два отточни минимума (през м. февруари и м. септември) за 1953/1954–2017/2018 г.
се запазват през двата изчислителни периода (табл. 1, фиг. 4). Полученият резултат потвърждава изводите
на Панайотов (1969) за устойчиво месечно разпределение на речния отток: коефициентът на устойчивост
на вътрешногодишния ход на оттока на р. Демяница – Банско е 0,23 (Панайотов, 1969).

Фиг. 4. Хидрограми на р. Демяница – Банско за различни изчислителни периоди

Честотата на отточните максимум е най-голяма през месеците май и юни както за целия изследван период,
така и за периодите 1954/55–1985/86 г. и 1986/87–2017/18 г. (табл. 2). Сравнителният анализ на честотата на
отточния максимум през м. май удостоверява по-устойчива проява на най-големите средномесечни водни
количества през 1986/87–2017/18 г. в сравнение с 1954/55–1985/86 г.
Таблица 2. Честота (%) на отточните максимуми и отточните минимуми на р. Демяница – Банско
Показател

Период

ХІ

ХІІ

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

VІ

VІІ

VІІІ

ІХ

Х

Qi max

1953/54–2017/18
1954/55–1985/86
1986/87–2017/18

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

70
59
81

28
38
19

–
–
–

–
–
–

–
–
–

2
3
–

Qi min

1953/54–2017/18
1954/55–1985/86
1986/87–2017/18

–
–
–

5
3
6

13
16
9

52
44
59

13
19
6

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

2
–
–

9
3
16

8
13
3

Отточният максимум през м. май се проявява с по-голяма честота през 1986/87–2017/18 г. в сравнение с
1954/55–1985/86 г., както и в сравнение с целия изчислителен период (фиг. 5). Полученият резултат
свидетелства за по-малко разсейване на валежните максимуми през месеците май и юни и
съсредоточаването им през м. май след 80-те години на XX в. Отточните минимуми се проявяват най-често
през м. февруари през всички изследвани периоди, с по-голяма устойчивост през 1986/87–2017/18 г. в
сравнение с преходния период (табл. 2, фиг. 5).
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а)

б)
Фиг. 5. Честота на а) отточните максимуми; б) на отточните минимуми
на р. Демяница – Банско за различни изчислителни периоди

В сезонното разпределение на речния отток на р. Демяница – Банско и през двата изчислителни периода се
запазва доминирането на речния отток през пролетния хидроложки сезон (март – юни) при статистически
незначима разлика в сезонните водните обеми, но при намален относителен дял: 60,7% от годишния воден
обем за периода 1986/87–2017/18 г. при 73,7% за периода 1954/55–1985/86 г. (табл. 3).
Таблица 3. Сезонен отток на р. Демяница – Банско
Три хидроложки сезона
Показател

Qсез. (m3/s)
Cv

Период

1954/55–1985/86
1986/87–2017/18
1954/55–1985/86
1986/87–2017/18

Два хидроложки сезона

Зимен

Пролетен

Лятно-есенен

Зимнопролетен

Лятноесенен

XI – II

III – VI

VII – X

XI – IV

V–X

0,66
0,78
0,45
0,47

2,91
2,83
0,20
0,29

0,38
1,05
0,38
0,36

0,33
0,44
0,33
0,43

2,31
2,15
0,24
0,26

През останалите два хидроложка сезона се регистрират значими различия: през периода 1954/55–1985/86 г.
лятно-есенният (юли – октомври) речен отток е с най-малък воден обем в сравнение с останалите два
сезона (9,6% от годишния речен отток), докато през 1986/87–2017/18 г. неговите стойности значително се
увеличават (до 22,5% от годишния отток); зимният речен отток за периода 1986/87–2017/18 г. се увеличава
статистически значимо спрямо периода 1954/55–1985/86 г., но през втория изчислителен период е трети по
относителен дял в годишния воден обем (16,7% от годишния речен отток).
Вариабилността на сезонните водни количества е сходна за двата изследвани периода с малко нарастване за
пролетния отток през периода 1986/87–2017/18 г. (табл. 3). Получените стойности на сезонния отток и
промяната в неговото разпределение през годината е възможно да е отражение на увеличаване на лятноесенните валежи в речния водосбор.
Свидетелство за изменения в сезонното разпределение е стойността на коефициента, получен от
отношението на зимния към пролетния речен отток (Кз/п). Кз/п за периода 1954/55–1985/86 е 0,22, а за
периода 1986/87–2017/18 – 0,28. Стойностите на Кз/п за втория изчислителен период доказват увеличаване
на зимния отток. Разликата между двете стойности на Кз/п е статистически значима (p-value = 0,04).
Диференциацията на хидроложки цикъл във високопланинския речен басейн на р. Демяница – Банско на
два периода – зимно-пролетен (ноември-април) и лятно-есенен (май-октомври) не променя установеното
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увеличаване на водните количества през лятно-есенния сезон през периода 1986/87–2017/18 г. при сходна
вариабилност с периода 1954/55–1985/86 г.
Заключение
Резултатите от изследването на отточната динамика във високопланинския хипсометричен пояс на
североизточния склон на Пирин планина показват увеличаване на речния отток през периода 1986/87–
2017/18 г., спрямо нормата с изключение на месеците ноември и юли, запазване на конфигурацията на
месечното разпределение на речния отток за периодите 1954/55–1985/86 г. и 1986/87–2017/18 г.,
увеличаване незначително на зимния отток и значимо на лятно-есенния отток през 1986/87–2017/18 г. или
изменения в сезонното разпределение. През двата изчислителни периода се запазват граничните средни
многогодишни стойности и вариабилността на месечния и сезонния отток.
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Някои особености на хидроложкия модел Snowmelt Runoff Model
Илия Димитров
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
E-mail: ilijad@uni-sofia.bg
Резюме. В статията са представени някои особености на хидроложкия модел Snowmelt Runoff Model. Всяка една
от променливите и параметрите на модела (температура на въздуха, валежи, площ на снежната покривка,
коефициент на оттока, множител градус-ден, вертикален температурен градиент, критична температура, площ,
допринасяща с валежи от дъжд, коефициент на спад и времево закъснение) има свои собствени специфични
свойства. Това важи особено за коефициента на спад, чиято формула трябва да бъде използвана много
внимателно, за да се получат добри резултати от симулации. Snowmelt Runoff Model е много удобен инструмент
за моделиране на речния отток от водосборни басейни с различен размер, ако всички променливи и параметри са
определени и изчислени внимателно. Този модел може да се използва в планински водосборни области или
такива, за които данните са оскъдни или липсват, благодарение на съвременните дистанционни източници на
информация.
Ключови думи: Snowmelt Runoff Model, особености, променливи, параметри

Some features of the hydrological model Snowmelt Runoff Model
Ilia Dimitrov
Sofia university “St. Kliment Ohridski”, Sofia, Bulgaria
E-mail: ilijad@uni-sofia.bg
Abstract. In this article some features of Snowmelt Runoff Model are presented. Each one of the model variables and
parameters (air temperature, precipitation, snow covered area, runoff coefficient, degree-day factor, temperature lapse
rate, critical temperature, rainfall contributing area, recession coefficient, and time lag) has its own specifications.
Especially the recession coefficient, whose formula has to be evaluate very carefully in order to get good simulation
results. Snowmelt Runoff Model is very convenient tool for modelling river discharge of watersheds with different sizes
if all the variables and parameters are determined and calculated accurately. This model can be used in mountain and
data-scarce river basins thanks to modern remote sensing instruments.
Keywords: Snowmelt Runoff Model, features, variables, parameters

Увод
Моделирането на речния отток е важен инструмент за разбиране на хидроложките процеси, които протичат
под значителното влияние на снегозадържането и снеготопенето, особено в планински водосбори, където
не се провежда хидрометричен мониторинг. Посоченият факт се отнася и за България – наблюдения на
речния отток се осъществяват в няколко високопланински речни басейни със средна надморска височина
над 1800 m – р. Мусаленска Бистрица – летовище Боровец, р. Бяла Места – с. Черна места, р. Демяница –
гр. Банско, р. Илийна – местност Бричибор, р. Рилска – с. Пастра (НИМХ). За високопланинския режим на
речния отток са характерни две пълноводни и две маловодни фази (Христова, 2012). Ясно изразено
пълноводие има от март (април) до юни (юли), устойчиво маловидие от юли (август) до октомври, почти
ежегодно повишаване на оттока през ноември и/или декември и понижение през периода януари-февруари
(март). Този режим е характерен за речните басейни, развити в районите с височина над 1600-1800 m в
Рила, Пирин, северните склонове на Западна Стара планина, Осогово, Западни Родопи и е свързан с режима
214

Conference Proceedings
“Climate, atmosphere and water resources in the face of climate change”, Volume 2
Sofia, 15 - 16 October 2020

на температурата на въздуха, снеговалежите, снегозадържането и снеготопенето във високопланинските
територии.
Snowmelt Runoff Model (SRM) е разработен, за да симулира и прогнозира ежедневните речни водни
количества в планински басейни, където снеготопенето е важен фактор за формирането на оттока (Martinec,
1975, Martinec et al., 2008). SRM може да бъде прилаган за моделиране на речния отток на водосборни
басейни с различна площ, което е следствие от развитието на дистанционните изследвания на Земята и
възможността чрез тях да се наблюдава снежната покривка и да се изследват различни
хидрометеорологични величини.
Моделът SRM е използван в различни агенции, институти и университети за над 100 речни басейна в
различни страни по света (Alam et al., 2006, Martinec et al., 2008, Azizi, A. H. & Asaoka, Y., 2020, и др.).
Също така SRM успешно е преминал тестове на Световната метеорологична организация (World
Meteorological Organization - WMO) по отношение на симулации на речния отток и частично симулирани
условия на прогноза в реално време (WMO, 1986, Martinec et al., 2008, Abudu et al. 2012).
SRM може да бъде използван за различни задачи. Една от тях е извършването на симулации на ежедневния
речен отток по време на сезона на снеготопене, за цяла година или за поредица от години. Резултатите
могат да бъдат сравнени с измерения речен отток, за да се оцени представянето на модела и да се проверят
стойностите на параметрите, използвани в него. Симулациите служат и за оценка на отточните
характеристики на водосбори, в които няма метеорологични и хидрометрични станции, като се използват
дистанционни методи за наблюдение или данни от станции в съседни басейни.
Друга задача е съставянето на краткосрочни или сезонни прогнози на речния отток. Използват се различни
криви на намаляване на снежната покривка. Традиционната крива представя връзката между снежното
покритие, в проценти, и времето, в дни. На нея се показва изменението на снежното покритие в дадена
територия с изменение на времето. Най-удобният начин за получаването на тази връзка е използването на
спътникова информация. Най-важните части от традиционната крива са периодите, когато снежното
покритие намалява, т.е. по време на снеготопенето. Компютърната програма към модела – WinSRM,
включва получаване на модифицирани криви на намаляването на снежната покривка. Модифицираните
криви представят връзката между площта на снежното покритие в дадена територия и кумулативната
дебелина на снежната покривка, изчислена от SRM, т.е. показват каква площ от територията е покрита със
снежна покривка, чиято дебелина е по-голяма от даден праг. Площта под кривата представлява обемът на
снежните запаси в даден момент. Тези криви позволяват снежното покритие да бъде екстраполирано от
оператора за период от няколко дни напред като се използват и прогнозите за температурата. По този начин
снежната покривка е налична за прогноза на речния отток. Модифицираните криви на намаляване могат да
се използват и за оценка на снежните запаси за сезонни прогнози на речния отток. Резултатите от
изчисленията на модела се отклоняват от реалните стойности на речния отток, ако прогнозираните
температури на въздуха и валежите се отклоняват от измерените стойности. Неточностите могат да бъдат
коригирани чрез периодична проверка и обновление.
Сравнително нова задача за модела е оценка на потенциалния ефект от климатичните промени върху
сезонната снежна покривка и речния отток (Martinec et al., 2008).

Използвана информация
Моделирането на речния отток с SRM обикновено изисква водосборният басейн да бъде разделен на
височинни зони, ако разликата между най-високата и най-ниската му точка е над 500 m (фиг. 1). Определят
се площите и средните надморски височини на зоните от водосбора.
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Фиг. 1. Графично изображение на модела Snowmelt Runoff Model за водосборен басейн, разделен на три
височинни зони (T – температура, P – валежи, Q – речен отток, SCA – дял на покритието със снежни маси
от общата площ за всяка зона, в проценти) (по Martinec, 1975).

За всяка височинна зона се използва уравнение (1), чрез което се изчислява речният отток от зоната.
Сумирането на оттока от всички зони формира речния отток на изхода на водосбора.
Всеки ден водата от снеготопенето и/или от валежите е изчислена, наложена върху пресметнатия базов
отток и трансформирана в ежедневни водни количества от водосборния басейн съгласно уравнение (1)
(Martinec et al., 2008):
=

,

(1)

където:
Q – средно денонощен речен отток на изхода на изследвания водосбор или височинна зона [

/s];

c – коефициент на оттока, който показва загубите като отношение (отток/валеж), представен от
снеготопенето и за дъжда;

за

a – множител градус-ден, представящ ежедневния воден еквивалент на разтопения сняг от един градус-ден
;
T – стойност на градус-дните [°C.d] (това е средната денонощна температура, [°C], но е наричана градусден именно защото е средна температура за денонощие[°C.d]);
ΔT – поправка, получена чрез използвания вертикален температурен градиент, когато се екстраполира
температурата от метеостанцията, за която има данни, към средната надморска височина на басейна или на
дадена зона [°C.d];
S – отношението между площта на басейна или зоната, покрита със снежна покривка, към общата площ на
басейна или зоната;
P – валеж, допринасящ за речен отток [cm], като предварително избран праг на критичната температура
определя дали това допринасяне е от дъжд и е мигновено или валежът е определен като нов сняг и е
оставен в запас, докато не настъпят условия за снеготопене;
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A – площ на басейна или зоната [

];

k – коефициент на спад, който показва намаляването (спада) на речния отток в период без снеготопене или
без валеж от дъжд: k =

(тук m и m+1 са поредица от дни по време на реалния маловоден период (true

recession flow period));
n – индекс за денонощие, което е част от изчислителния период за речния отток.
Моделът SRM е основан на метода на водния баланс. Главните приходни компоненти са валежите – от
дъжд или сняг. Разходните компоненти са отчетени чрез наличието на коефициент на оттока (за дъжд и за
снеготопене). Основният разход в даден водосборен басейн е чрез изпарение, в което се включват
изпарението от повърхността на водата, снега, почвата, растителната покривка и транспирацията (Маринов,
1976). Друг вид разход е отдаването на водни ресурси по подземен път за съседни водосборни басейни.
SRM е температурно ориентиран модел, защото използва различни показатели, свързани с температурата –
наземни температури на въздуха, измерени в станции или определени например чрез дистанционни
изследвания, вертикален температурен градиент, както и критична температура, чрез която се определя
видът на валежите. В планинските територии температурата на въздуха има решаващо значение за
образуването, задържането и стопяването на снежната покривка. По този начин тя влияе пряко върху
режима на речния отток на водосборни басейни, при които отрицателните температури са обичайно
явление.
Величините, които участват в изчисленията на модела, се разделят на две основни групи – променливи
(variables) и параметри (parameters). Всички величини трябва да бъдат уточнени със стъпка по времето от
едно денонощие (Abudu et al. 2012). Групата на променливите включва: температурата на въздуха (air
temperature), валежите (precipitation) и площта, покрита със снежна покривка (snow covered area). За тях са
необходими ежедневни данни, получени от преки измервания или от дистанционни източници на
информация. Групата на параметрите включва: коефициент на оттока (runoff coefficient) за сняг и за дъжд,
множителят градус-ден (degree-day factor), вертикалният температурен градиент (temperature lapse rate),
критичната температура (critical temperature), коефициентът на спад (recession coefficient), времеви
интервал между колебанията на температурата и на оттока (time lag) и площта, която допринася с дъжд
(rainfall contributing area).
Към величините на модела могат да се включат и площите и средните надморски височини на височинните
зони. Получените стойности за площите и средните надморски височини на височинните зони участват в
изчисляването на водните количества на изхода на разглеждания водосбор. Чрез данните за валежите и
снежната покривка площите на височинните зони участват в изчисляването на териториалните валежи и
водните запаси от снежната покривка. Това са основните приходни компоненти за формирането на речния
отток. Средните надморски височини на височинните зони и данните за температурата и вертикалния
температурен градиент участват в изчисляването на средните температури на височинните зони. Те са
важни за определянето на вида на валежите в зоните – от дъжд или от сняг, както и за периода на
снеготопене – времето, през което започва отдаване на водни запаси от снежната покривка към речната
система.
За оценка на точността на симулациите на SRM са необходими и реални данни за ежедневния речен отток.
Те се сравняват с изчислените от модела ежедневни водни количества. Особеност на SRM е и това, че
валежите и водният еквивалент на снеготопенето се изисква да бъдат в [cm], когато се използват в
изчисленията на модела.
Разделянето на величините на променливи и параметри е до известна степен условно. За групата на
променливите величини е ясно изразена денонощната динамика. Параметрите обаче също се
характеризират с колебания в течение на времето. Коефициентът на оттока се променя в различните сезони
и месеци. При екстремни краткотрайни явления на метеорологичното време (например поройни валежи)
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коефициентът на оттока също може бързо да се промени. Вертикалният температурен градиент зависи от
синоптичните и климатичните условия на дадена територия и за него са присъщи сезонни, месечни и
денонощни колебания. Съществени изменения на вертикалния температурен градиент настъпват по време
на температурни инверсии, когато той променя знака си. Множителят градус-ден представя водния
еквивалент на разтопения сняг за един градус в едно денонощие и зависи от характеристиките на снежната
покривка – височина и плътност. Те от своя страна също се променят в течение на годината и зависят от
метеорологичните условия, наличието и продължителността на съществуване на снежната покривка.
Промени с течение на времето претърпява и критичната температура, чрез която в модела SRM се определя
видът на валежа – от дъжд или от сняг. Обикновено тя е около 0˚C, като през топлото полугодие има пониски стойности, отколкото през студеното полугодие.
Представа за резултатите от приложението на модела дават изследванията на Iqbal et al. (2018) за
високопланински речен басейн в западната част на Хималаи (фиг. 2). На нея са представени наблюдаваните
водни количества (наблюдавани Q) и симулираните с модела SRM водни количества (симулирани Q). В
допълнение са представени и валежните събития през периода на симулацията (PPT). От графичното
сравнение се вижда много добро представяне на периодите на пълноводие и маловодие. По-трудно се
постига висока точност при екстремните състояния на оттока – максималните и минималните водни
количества.

Фиг. 2. Илюстрация на резултати, получени от модела Snowmelt Runoff Model и сравнени с наблюдаваните
водни количества (Iqbal et al., 2018).

Заедно с останалите величини на модела SRM, особен интерес представлява и коефициентът на спад. Това
е величина, която показва намаляването (спада) на речния отток в период без снеготопене или без валеж от
дъжд, т.е. по време на маловодния период. От основното уравнение на SRM се вижда, че коефициентът на
спад участва в двете главни събираеми. В първото събираемо участва в множителя (1 – k), което е частта на
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образуваната ежедневна стопена вода от сняг или вода от дъжд, която веднага подхранва речния отток. Във
второто събираемо коефициентът на спад отразява връзката на оттока от разглеждания ден с оттока от
предходния ден. Определянето на коефициента на спад следва различни методи и зависи от физикогеографската обстановка и осигуреността с данни за водосборния басейн (Martinec, 1970, Martinec et al.,
2008). Коефициентът на спад зависи от големината на водосборния басейн, качеството и количеството на
използваните исторически данни за речния отток, от избрания метод за изчисляване на този показател и др.
Акуратното определяне на коефициента на спад е от изключително важно значение за крайния успех на
получените симулации с модела SRM. Както е видно от уравнение (1), в представения модел липсва явно
задаване и използване на редица физични процеси и явления, които са важна част от водния кръговрат във
всеки водосборен басейн. Такива са например инфилтрацията, подхранването на реката с подземен отток и
др. (Николова и Недков, 2012, Бурназки и др., 2012 и др.). Участващият в модела SRM коефициент на спад
е еквивалентен на тези процеси, които протичат с по-бавна скорост в сравнение с повърхностното
движение на оттока и за които данните са много оскъдни. Всичко това прави този показател много важен
при използването на SRM за моделиране на речния отток в даден водосбор. Наличието на съществени
неточности и пропуски при изчисляването на коефициента на спад може значително да влоши получените
резултати от симулирането на речния отток с модела SRM, дори когато всички останали участващи
величини са определени достатъчно приемливо.

Заключение
Моделът SRM има сравнително опростена структура, чрез която се моделира речният отток на ниво
водосборен басейн. За използването на този модел са необходими сравнително малък брой величини.
Съвременните дистанционни източници на информация позволяват определянето на иначе трудно
обозрими феномени, като например снежното покритие, състоянието на ландшафтите, оценяване на някои
метеорологични елементи, като евапотранспирация, валежи и др. Всичко това прави модела SRM много
удобен инструмент за оценка на речния отток, особено за трудно достъпни водосборни басейни. SRM може
да се прилага за определяне на водните количества на водосбори, на чиито изходи не са монтирани
хидрометрични станции, чрез извършването на симулации на основата на събраните климатични и
метеорологични данни. По този начин може да се прави оценка на водните количества там, където липсват
системни измервания и наблюдения. SRM може да се използва и за прогнозиране на речния отток, както и
за отчитане на влиянието на климатичните промени върху водните ресурси. Моделът SRM може да се
прилага успешно за симулиране и прогнозиране на речния отток, когато достатъчно коректно са изчислени
и определени участващите в него величини.
Използването на SRM за хидроложки симулации е свързан с несигурност на някои от източниците на
изходна информация – нискокачествени входни данни, несъвършени структура и параметри на модела
(Xiang et al., 2019). Към тях се отнася трудното определяне на някои величини, които участват в него. Найхарактерният пример за такава величина е коефициентът на спад, който изразява времевата връзка между
отделните денонощни водни количества във водосборния басейн. Същевременно този показател може да се
разглежда като еквивалент на процесите, които осигуряват подхранването на реките по подземен път. Тези
процеси са основен източник на подхранване по време на маловодие на реката. Именно данните за речния
отток по време на маловодния период, както и стойностите на абсолютния минимален отток, са
необходими за определяне на коефициента на спад.
Основните предимства на модела SRM са неговата относително несложна структура, използването на
сравнително малък брой величини, възможността за прилагането на дистанционни източници на
информация и определянето например на обхвата на снежната покривка, както и изследването на други
величини по данни от спътници, възможността за прилагането на модела в слабо изучавани територии, за
които има недостиг на данни и информация.
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Като основни недостатъци на модела SRM могат да се посочат несъвършенства в концепцията на модела,
трудното определяне на някои параметри, включително тяхната податливост към грешки при
изчисляването им или към недостига, липсата или лошото качество на някои данни, които са необходими за
пресмятанията.
Моделът SRM е подходящ за изследване на хидроложките процеси във високопланински речни басейни,
които са трудно достъпни и без хидрометрични наблюдения. Приложението му за територията на страната
ще допълни хидроложката информация за районите над 2000 m.
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Басейново разпределяне на водните ресурси – теория и практика
(с пример за България)
Крася Колчева
Институт за изследвания на климата, атмосферата и водите – Българска академия на науките, София,
България
E-mail: kolchevakrasi@abv.bg
Резюме: Процесът по разпределяне на наличните в речния басейн водни ресурси е част от общото им
управление и обект на спогодби и договорености между държави/щати, планови документи и разрешителен
режим, базирани на законодателни и научни инициативи. Характерно за трасграничните речни басейни е
условното разделяне на този процес на два етапа – определяне на дял от общите водни ресурси за всяка от
крайречните държави и последващото му разпределяне между секторите и отделни водопотребители на
съответната държава. Проблемите с осигуреността на водопотребителите особено в условия на засушаване,
предвид изменящите се климатични условия в световен мащаб изискват решение за увеличаване
производителността на ограничените водни ресурси чрез рационалното им разпределяне в засегнатите региони.
За целта, съобразно общите и специфични характеристики на речния басейн и възникващи проблеми, се
разработват подходи и математически инструменти за планово разпределяне на води между различните
потребители, подлежащо на периодично и в случай на кризисни ситуации преразглеждане. Настоящата статия
предвид базовите изисквания, подходи и използвани в практиката математически инструменти, разглежда опита
на България, основан на няколко проектни разработки и подкрепен с пример за басейна на река Тунджа.
Ключови думи: налични водни ресурси, трансграничен речен басейн, планираща рамка, водностопански баланс

Basin water resources allocation - theory and practice
(with an example of Bulgaria)
Krasya Kolcheva
Climate, Atmosphere and Water Research Institute – Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria
E-mail: kolchevakrasi@abv.bg
Abstract: The process of allocating the water resources available in the river basin is part of their overall management
and is subject to agreements and arrangements between countries/states, planning documents and permit regimes based
on legislative and scientific initiatives. Characteristic of the transboundary river basins is the conditional division of this
process into two stages – determining the share of the common water resources for each of the riparian countries and its
subsequent distribution between the sectors and individual water users of the relevant country. The problems with the
security of water users, especially in drought conditions, given the changing climatic conditions worldwide, require a
solution to increase the productivity of limited water resources through their rational distribution in the affected regions.
For this purpose, according to the general and specific characteristics of the river basin and the emerging problems,
approaches and mathematical tools are developed for planned distribution of water between the different users, subject to
periodic and in case of crisis situations – review. This article, in view of the basic requirements and approaches, also
addresses some of the world's existing practices for basin distribution of water. Bulgaria's experience is based on several
project developments for individual river basins and presents with an example the Tundzha river basin.
Keywords: available water resources, transboundary river basin, planning framework, water balance

Въведение
Исторически достъпът до вода, регулиран от широк кръг от цели – селско стопанство, икономика,
битов сектор и опазване на околната среда, днес е лимитиран в немалко речни басейни по света. От една
страна това се дължи на ръста на водоползването (функция на демографския и икономически ръст и
променящите се модели на потребление и земеползване), увеличен глобално с близо осем пъти през
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последните 100 години и довел до намаляване с 24% на възобновяемите водни ресурси на глава от
населението в Европейския съюз (EС) пред последните 50 години. И тази тенденция се очаква да продължи
с темп над два пъти по-бърз от демографския, като търсенето на вода за бита и индустрията ще нарастнат
много по-бързо от това в селското стопанство.(Wada et al., 2016; EEA, 2018) А от друга страна е
неравномерното разпределение на водоизточниците спрямо потребителите във времето и пространството.
Допълнително изменящите се климатични условия ускоряват промените в глобалния воден цикъл, като повлажните региони стават още по-влажни, а по-сухите още по-сухи. По данни на ЕЕА (2018) недостигът на
вода засяга, освен изложените на все по-продължително засушаване през летните месеци южни държави –
Гърция, Португалия и Испания и северни, като Германия и части от Великобритания. Повишаването на
температурата на въздуха с 2÷3° ще изложи на риск нуждите от вода на 1.1÷3.2 млрд. души от населението
на съюза и на воден стрес от 19% понастоящем до 35% речни басейни през 2070 г.
Ето защо за подобряване на управленските практики е разрешаването на проблими като:
свръхразпределяне на водни ресурси; прекомерно (на места и нерегламентирано) и неефективно
водоползване, водещо до големи различия в нивата на водния стрес в отделните сезони и региони;
влошаващо се качество на водите; загуба от 1900 г. насам на около 64÷71% от естествената влажна зона в
света; лошо възстановяване на разходите за експлоатация и поддръжка на водностопанската система;
нарастващи разходи за разработване на нови водоизточници и проблеми с качеството на водните услуги и
недостатъчен институционален капацитет (China – UK, 2010; UN–Water, 2018). Настоящата статия
акцентира върху важността на рационалното разпределяне на водните ресурси при гарантиране на равен
достъп до вода за всички и за бъдещите поколения в речния басейн (ръководен за водната политика
принцип) чрез подходящи планиращи подходи и инструменти в отговор на посочените проблеми. И макар,
правила и договорености за споделяне на водите в речния басейн да съществуват от древността до наши
дни, то все още има редица предизвикателства пред басейновото планиране, особено в количествен аспект.
Преобладаващ в разработването на планове за басейново разпределяне на водите е опитът на Австралия,
Китай, Канада, Англия и Уелс, за разлика от този на ЕС и България, подкрепен с пример за развитието на
водностопанското изследване за басейна на река Тунджа.

Теоретични и практични основания
Същност, принципи и подходи за разпределяне на водните ресурси
Разпределянето на водните ресурси е процес на споделяне между различни крайречни държави,
региони и конкуриращи се потребители въз основа на възприети принципи и приоритети. При това
разпределяне се изяснява – кой може да водовзема от къде, в какъв размер и за какъв период, и при какви
условия и ограничения. Процесът на „разпределяне на водата“ се прилага в различни, но взаимно свързани
ситуации, като: дългосрочно планиране на разпределянето на наличните водни ресурси (от 5 до 10 години);
краткосрочно планиране (година, сезон и т.н.) и предоставяне на разрешителни/лицензи за водовземане или
водоползващи права. Периодично с плановата актуализация или при настъпване на промени в наличността
на водните ресурси и/или в характеристиките на водоползването предвид управление на търсенето, се
извършва преоценка на това разпределяне и на разрешителната процедура (China – UK, 2010; Asian
Development Bank, 2013).
Разграничават се два етапа на разпределяне на водните ресурси: първи – между крайречните държави
от трансграничен речен басейн чрез спогодби и втори – между водопотребителите в тези държави или в
речни басейни на територията на една държава или щат чрез разрешителен/лицензионен режим за
предоставяне на регионални, секторни и индивидуални водоползващи права. В света има 286
международни речни басейна, които обхващат 151 държави и 2,8 млрд. души или около половината от
земната повърхност и приблизително 40% от световното население, и 600 трансгранични водоносни
хоризонта (Albrecht et al., 2017). Първоначално, както се поясни наличните в тези басейни и хоризонти
водни ресурси се разпределят между отделните държави (например: Египет и Судан, Мексико и САЩ или
Индия, Непал и Бангладеш) и провинции или щати в държави с федерална структура (Германия, Индия и
САЩ) с определяне на относителния им воден дял, и след това между потребителите в съответната
държава/щат/провинция. В тези случаи има повече от един политически субект, който контролира
територия на този речен басейн за оптимално разпределяне и използване на неговите води чрез подходящи
принципи и планиращ подход (Mollinga, et.al, 2004). Докато в трансгранични речни басейни, като на реките
Нил, Колорадо, Амазонка и Инд има регулации и документи за разпределяне на водата между крайречните
държави, то в законодателството на ЕС няма такива, затова и например при моделиране на басейна на река
Дунав се препоръчва прилагането на индивидуален регламент за разпределяне/ограничаване на водата.
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Международният опит относно втория етап, като акцентира върху регионалната специфика и
управленски цели при определяне на набор от разумни политически и обществено приемливи принципи за
басейново разпределяне на водите, показва, че в относително по-водообилните части от света (Европа и
Източна Америка) доминира т.нар. крайречна доктрина за водопозващи права (дава предимство на
собствениците на крайречни земи), а в по-бедните на води (Западна и Южна Америка) тази на
първоползването – „първи по време, първи по право“. В Япония са приложени едновременно принципите и
на двете доктрини, а в Китай те са определяни от променящите се политически и икономически приоритети
(Asian Development Bank, 2013; Cech, 2009; China – UK, 2010).
Басейновото разпределянето на водните ресурси се базира на следните принципи:
 Установяване на ефективна йерархия на водоползване – При гарантиране на основните човешки и
екологични нужди се дава приоритет на някои социални, стратегически или регионално по-значими
икономически потребители и тези с иновоции или инвестиции за водната ефективност;
 Водна наличност ˗ Оценка на наличния за разпределяне воден ресурс в различни по водност
периоди, често надценяван и веднъж разпределен трудно се преразпределя;
 Екологична осигуреност ˗ Определянето на екологичния отток при отчитане режима на оттока по
цялата дължина на реката е ключов елемент на всеки план;
 Гъвкавост при разпределението на доставките – Определяне на предоставяните годишни водни
дялове посредством критерии и принципа като „замърсителят/водоползвателят плаща“, оптимизиране на
баланса между търсенето и предлагането с възможност за прехвърляне на ресурса от една употреба към
друга и прогнозиране на средно и дългосрочната водна несигурност съобразно изменящите се демография
икономика, климат и хидрология;
 Сигурност за съществуващите потребители, свързана с мерки за ефективно водоползване, тя не
противоречи на гъвкавостта, стига да има свободен ресурс за осигуряване на непредвидени нужди;
 Справедливост – Зачитането и балансирането на влияещите върху възприятието на хората фактори
за справедливост при разпределянето на водоползващите права, като: предишна употреба и основни
човешки права, обслужвано население и поливни площи, принос на водата за поминъка и промишленото
производство, недостиг на вода и бъдещи нужди, вкл. екологични, ще създадат усещане за справедливост;
 Ефективност – Икономическата ефективност на водоползването ползва критерии за неговата
производителност, по отношение на (например) приходи или разход на вода за единица продукция. И тъй
като справедливостта има приоритет при първоначалното разпределяне на водите с изискването за
относително равен и пропорционален дял за потребителите, а ефективността ги стимулира при
водоползването, то едновременно им прилагане води до противоречия;
 Ефикасност – При изчерпване дебита на даден водоизточник се търси алтернативен;
 Интегрирано управление на повърхностните и подземните води – При първоначалното
разпределяне на правата за водоползване следва да се отчита взаимодействието между повърхностните и
подземните води, предвид взаимосвързаността им във водния цикъл. Например, подпочвените води могат
да осигурят базов поток към реките, а напояването може в голяма степен да осигури възобновяването им;
 Адекватност на институционалния капацитет, вкл. за провеждането на мониторинг и контрол
(Asian Development Bank, 2013; China – UK, 2010; Dinar et al., 1997).
И ако първоначално решенията за басейново разпределяне на водните ресурси се базират на
географските и демографски характеристики на водосбора или е напълно произволно, то с прилагането на
интегрираната управленска рамка, подпомагани от научнообосновани методологии те включват сложни
икономически модели и критерии с отчитане на всякакви намеси в търсенето на вода. В Asian Development
Bank (2013) са дефинирани следните четири подхода за разпределяне на водите:
 Йерархични подходи, основани на дефинирани приоритетни сектори и потребители. В Холандия и
Бразилия след осигуряване на битовото потребление се дава приоритет на високоефективното, а във
Франция, Канада и Австралия на околната среда, която в Перу е на първо място. В Испания Закон за водите
(1985) обновява приоритетите от 1879 г. в следния ред – битови нужди, напояване и селско стопанство,
хидроенергетика, индустрия, аквакултури, рекриация, навигация и други нужди, а с определяне на речните
басейни и поставяне на плановото управление през 1998 г. те се разграничават по речни басейни (в
няколко от тях приоритет имат екологичните нужди);
 Критериални подходи, ползващи един или няколко критерия за разпределяне на водите, като
многокритериалните отчитат повече фактори и дават по-добри резултати;
 Подходи за стратегическо развитие – На база сложни икономически анализи и оценки на различни
сценарии за развитие на речния басейн, вкл. на възможните последици и често конкуриращи се ползи за
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икономиката, обществото и околната среда, се формулира цел. Например, предизвикателство пред плана за
разпределяне на водите в басейна на р. Мъри-Дарлинг (Австралия), е редуциране на водоползването в
полза на водните екосистеми, което отговорният орган приема за стратегическа цел и избира този пред
критериалния подход;
 Пазарни подходи – По-голямата част от механизмите за басейново разпределяне на водите
включват някаква форма на планиране, независимо дали чрез централизирано планиране или чрез
преговори между държави или провинции. Контрастираща алтернатива е пазарният подход, който с
отчитане на икономическата стойност на водата за различните цели я разпределя чрез пазарни
инструменти, дава възможност за праразпределяне между отделни региони, държави или сектори в речния
басейн, като компенсира „губещите“ и създава стимули за ефективно водоползване и осигурява гъвкавост и
адаптиране към плановите цели (Asian Development Bank, 2013; Dinar et al., 1997).
Основен инструмент на плариращия подход и режим за разпределяне на водите, подпомагащ лицата
вземажщ решения, са математическите модели, които след оценка на повръхностните и подземни водни
ресурси (изменение, наличност, разпределяне и схранение) и динамиката в търсенето на вода и поведение
на водопотребителите, дават възможност за избор от оценени различни варианти за водоснабдяване и
инфраструктурно развитие и очертаване на регулаторна разпределяща рамка (права, процеси, критерии и
правила). В пактиката успешно прилагани са:
 Resource Allocation Model (REALM) – компютърна програма (базирана на Windows) за симулиране
функционирането на водоснабдителни и големи напоителни системи, ползваща алгоритъм за бързо
линейно програмиране за оптимизиране на водоразпределянето в мрежата за всеки етап от периода на
симулация по предварително зададени правила за работа. Това е изпитан в годините и надежден и лесен за
употреба инструмент за моделиране при планиране и управление на водните ресурси и количествено
определяне на водоползващите права, възприет във Виктория (щат в южната част на Австралия) и някои
други държави (Victoria university and Department of environment and primary industries, 2013);
 Обобщена имитационна моделираща система WRAP на Ralph Wurbs, състояща се от три модула:
(WRAP-HYD) – трансформира нарушения отток в естествен чрез воден баланс с данни за валежите и
евапотранспирацията; (WRASP-SIM) с резултатите от първия чрез водностопански баланс се симулира
разпределянето на водите при определени приоритети на водоползване и сценарий на развитие на водните
ресурси, като дава във всеки възел информация за регулиран, естествен и свободен ресурс и (TABLES) –
обработва получените резултати и дава обобщена информация за разпределението на водите. Системата за
моделиране на договорености за споделяне на водни ресурси и водоползващи права, прилагана в Тексас,
изисква значителен по обем информация и обединени усилия на политици, законотворци, държавни
служители, консултанти и изследователи в областта на водите (Etchells and Malano, 2006; Wurbs, 2013a);
 WEAP за оценка и планиране на водните ресурси и системи – симулира търсенето и предлагане на
вода, изменението на оттока и качеството на водата (прилаган в Южна, Централна и Северна Америка,
Африка и Европа), SPHY – пространствено разпределен (базиран на растер) модел на воден баланс и SWAT
– басейнов, полуразпределен и концептуален модел, работeщ в непрекъсната времева скала с дневна стъпка
и подходящ за дългосрочни симулации във водосбори с домиращо селскостонаско развитие (използвани от
FutureWater – консултант по управление на водните ресурси) (Pagliero, 2019);
 Интегриран софтуерен пакет HYSIM-AQUATOR, разработен от Water Resource Associates и Oxford
Scientific Software Ltd в рамките на договор за научноизследователска и развойна дейност в периода
1999÷2001, като HYSIM е хидроложки модел за симулиране на валежите и оттока, а Aquator непрекъснато
се развива. Пакета, първоначално използван за изследване на водоснабдителните системи в Шотландия и
Северна Ирландия, става предпочитан за моделиране на водностопанските системи от водни компании,
държавни агенции и консултанти при планиране и басейново управление на водните ресурси. Затова и найголемите речни басейни във Великобритания са моделирани с HYSIM-AQUATOR.
Предизвикателствата или движещи сили за развитие на подходите са: недостиг/дефицит на вода,
определяни от – ръст на населението и обработваемите площи (нетната обработвана площ в света e
увеличена с 12% през последните 50 години, най-вече за сметка на горски, влажни и тревни
местообитания), водеща до многообразие от водопотребители с различни изисквания променящата се
икономика и сушите; по-добро взаимодействие между повърхностните и подземни водни ресурси; влошено
качество на водите; загуба на екологични функции от негативния натиск върху екосистемите и basin
„closure“ – липса на място за изграждане на нова инфраструктура. Предизвикателства, като недостиг на
вода, воден стрес, наводнения, компрометирана инфраструктура и засушаване, могат да доведат до т.нар.
„воден риск“, определян от размера и интензивността на предизвикателството и уязвимостта на засегнатия
водосбор. Този риск се категоризира в три взаимосвързани типа: физически – водата е твърде малко или
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твърде много, или е негодна или недостъпна за употреба; регулаторен – променящо се, неефективно или
лошо управление на водите, вкл. нормативно и обществено мниние – становище на заинтересованите
страни за отсъствие или недостатъчен институционален капацитет за устойчиво и отговорно отношение
към водите (Asian Development Bank, 2013; Peter Schulte, 2017; UN-Water, 2018).
Планиране – нива, рамка и структура
В зависимост от целите и нивото на планиране различните държави разработват: национален план –
определя общия за държавата воден ресурс и очертава рамка за басейновото му разпределяне, вкл. между и
вътре басейновите трансфери; басейнов план – оценява и разпределя наличните между отделните сектори и
потребители води при съгласуване хоризонтално с плановете за – управление на риска от наводнения,
развитие на хидроенергетиката, качеството, защита и съхранеие на водите и навигацията и вертикално с
плана за управление на речните басейни (ПУРБ) и регионалните и генерални планове; регионален или
подбасейнови план – адаптира решенията за басейново разпределяне към конкретната специфика и
приоритети; правила за индивидуалните водоползватели в басейна, които могат да повлияят на
надеждността на доставките и други планове – за управлението на риска от засушаване и опазване на
водните ресурси. Например в: Китай се съставят – национален, басейнов, провинциален и общински план и
план по напоителни райони и лицензионен режим; Австралия – басейнов и подбасейнов план и лицензи;
Южна Африка ˗ национален и басейнов план и лицензи; Канада – на ниво провинция, а в Англия се стига
до ниво стратегия за управление на малък водсбор/водно тяло и лицензиране (China – UK, 2010; Asian
Development Bank, 2013). В допълнение при планиране на басейново и подбасейново ниво следва да се
имат предвид и плановете за управление на природни паркове и резервати (Radovanova et al, 2003).
Рационалното разпределяне водните ресурси изисква иницирането на план с ясни цели, дейности и
ограничения. Общата рамка на плановия процес, като логически основан комплекс от анализ и оценка на
настоящото положение и прогнозно търсене на вода, оценяване и блансиране на екологични, социални и
политически последици от различните прогнозни варианти и избор на най-добър, е представена на Фиг. 1.
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Фиг. 1 Концептуална планираща рамка
(адаптирано по Asian Development Bank, 2013)
Ключово за ситуационната оценка е достоверното определяне на наличните водни ресурси и
изискванията на водопотребителите, вкл. на екосистемите. Например, в Англия Агенцията по околна среда
оценява водните ресурси на ниво водни тела (повърхностни и подземни), като наличните повърхностни са
определени в пет-степенна скала, а за подземните – три, с цветове съгласно Табл. 1 (Environment agency,
2013).
Таблица 1 ˗ Категории на наличните водни ресурси (по Environment agency, 2013)
Повърхностни водни ресурси
Отличен хидроложки режим
Налични за лицензиране ресурси
Огранчени за лицензиране ресурси
Забрана за лицензиране
Силномодифицирани водни тела

Подземни водни ресурси
Налични за лицензиране ресурси
Огранчени за лицензиране ресурси
Забрана за лицензиране

В България вторите ПУРБ оценяват количественото състояние единствено на определените в риск
относно водочерпенето подземни водни тела в две категори (добро и лошо) по метода на водния баланс
(разполагаеми ресурси минус общото годишно черпене от водните тела по данни от издадените
разрешителни за водовземане и регистрираните кладенци за собствени нужди на гражданите). А
проведените по проекти: „Danube Water Nexus“ – JRC на Европейската комисия (2014÷2015) и „Оценка на
основни хидроложки величини чрез математически модели“ от Института по Механика при БАН
(2016÷2019) изследвания за подхранване на подземните води в частта от Дунавския водосбор в България
(Nitcheva, 2018) и в басейна на р.Камчия (Nitcheva et al., 2018) за средновлажната 2013 г. с пространствено
разпределения хидроложки модел – CLM3 (Community Land Model), дават възможност за оценка на
естествените ресурси на подземните водни тела в тези водосбори.
В най-общ вид структурата на плана за разпределяне на водните ресурси с маркиране на ключови
елементи и дейности, след преглед на публикации за практиката в различни държави, е видна от Табл. 2.
Таблица 2 – Структура на план за разпределяне на водните ресурси (адаптирано по Dinar et
al., 1997; China – UK, 2010; Department of Water, 2011; Asian Development Bank, 2013)
1. Рамка и обхват

2. Очаквани резултати
3. Разпределяне на водите

4. Политика и управление
разпределянето на водите и
разрешителния/лицензионен
режим

Цели – въздействия върху водните ресурси и управленски проблеми;
Териториален обхват – описание и картиране на речния басейн;
Водни ресурси – характеристики на оттока, анализ и оценка на състоянието на
водоизточниците и водностопанската инфраструктура;
Оценка на търсенето на водни ресурси – минали, настоящи и бъдещи
водоползватели;
Времева рамка ˗ период на действие и пререзглеждане;
Разработване – етапи, дейности и оценки с отчитане приноса на
заинтересованите страни и препратки към подкрепящи законови и планови
документи (научни изследвания и методологии, вкл. инструменти и експертизи);
Участие на обществеността – срещи и препоръки.
Ползи – екологични, икономически и социални ползи от плана;
Цели – списък на целите и необходимите ресурси;
Стратегии – въвеждани от плана стратегии за постигане на целите.
Налични водни ресурси – оценка и картиране на наличните за разпределяне
водни ресурси в различни по водност години;
Ограничения за разпределяне на водните ресурси и разрешителни режими
– компоненти, критерии, минимален праг и текущо ниво на разпределяне и
надеждност на доставките, вкл. разрешени, нерегламентирани и резервирани за
общественото водоснабдяване водни обеми;
Екологичен отток – режими, нива, обем или прагови стойности;
Развитие на водната инфраструктура – анализа и оценка на съществуващата с
планиране на реконструкция и/или изграждане на нова, вкл. с разработването на
алтернативни водоизточници.
Подход за разпределяне на водните ресурси – изисквания за кандидастване за
разрешително, определяне на приоритетите на водовземане, критерии за
разпределяне и трансфер на води, преценка на водните заявки и преоценка на
съществуващите разрешителни (оценъчен инструмент), задължения и стимули
за водоползвателите;
Национална лицензионна политика – резюме на законовите изисквания и
държавни политики, с препратки към други планове и нормативни документи и
инститтуционален капацитет;
Местно управление на лицензите – компетенции за управление на
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5. Изпълнение на плана

разрешителните и планиране на водните ресурси.
Мониторинг – по отношение на разпределянето на ресурса, водовземането и
др.;
Дейности и отговорности – задачи, отговорници и срокове;
Оценка на плана – списък от показатели за оценка изпълнението на плана и
управленските решения спрямо целите;
Докладване – описание на честотата, съдържанието и метода на
разпространение и публично отчитане в периода на действие на плана.

Практиката на България се представя от няколко научно-изследователски разработки, които на база
информация за водните ресурси и развитие на водоползването с помоща на различни модели и за различни
хидроложки периоди и басейнов обхват чрез водностопански баланси оценяват обезпечеността на
водопотребителите и осигуряване на екологичния отток. И това са: „Генерални схеми за използване на
водите в районите за басейново управление“ (2000) и Водностопански баланси за басейните на р. Тунджа,
р. Струма, р. Камчия и р. Огоста и реките западно от Огоста (2006) на Института по водни проблеми при
БАН и проект: “Интегрирано управление на водите в РБългария“ – JICA (2008), останали заради липса на
управленско разбиране и инициатива без особенно приложение и развитие във времето.
Пример за изследване в България
Обхват на изследването
Басейнът на река Тунджа (с площ 7 883.6 km2 и средна надморска височина 387 m) заема източната
част на Егейската отточна област, като на север, североизток и изток е отделен чрез главния вододел от
басейните на Янтра, Русенски Лом, Източно-Старопланински реки, Бургаски и Странджански реки. На
югоизток достига държавната граница с Турция, а на юг и запад граничи с басейна на река Марица.
Формата на водосбора е продълговата с голяма асиметрия (Кас – 0.79) спрямо другите главни реки,
причинена от дългите леви притоци по цялата дължина на реката. Река Тунджа (дълга 349.5 km) извира
южно от в. Юрушка грамада (2136.2 m) на Калоферската планина под името Селската, образува речна
система с над 30 първоразрядни притока и се влива отляво в р. Марица при гр.Едирне (Турция), (Христова,
2012). Съобразно административно-териториалното деление на България в басейна на р.Тунджа попадат 10
цели и части от девет общини с 252 селища и население към 2008 г. – 442 463 души или 5.8% от общото за
държавата, което според реалистичния вариант на демографската прогноза към 2027 г. ще намалее с 21%
(ПУРБ ИБР, 2010–2015).
Климатичните области в изследвания басейн са: умерено континентална в западната му част,
преходно-континентална за източната и континентално-средиземноморска за южната. Годишните валежни
суми поради валежната сянка са малко ‒ 570÷690 mm. Изследване на 108-годишния период 1890÷1997 г.
Георгиев и др. (2004) установява изменения на средногодишната температура на въздуха в България и в
частност намаляване на валежите в Егейския регион. Например, НаDCM3 (английски климатичен модел)
към м.юли 2020 г. за гр.Елхово показва повишаване на температурата с 2°С и намаляване на валежите
около 38% спрямо периода 1961÷1990 г. (Александров, 2011).
Средномногогдишният отток на реката за периода 1961÷2004 г. варира от 14.82.106m3 в горното
течение на реката до 1256.77.106m3 при границата (Cv – 0.252 ÷ 0.318). Вътрешногодишното разпределение
на оттока е подобно на режима на валежите, като за посочения период се отчита спад в стойностите на
минималния месечен отток в сравнение с периода 1961÷1998 г. В основните водоносни хоризонти на
басейна са формирани общо 8085 l/s естествени и 4995 l/s експлоатационни ресурси, което е приблизително
10% от средномногогодишния отток на реката (ИВП – БАН, 2006).
Изходна информация и методи на изследване
Структура и особености на водоползването
Във водосбора на р.Тунджа е изградена комплексна водностопанска система със сложна
конфигурация, значителна площ и многобройни водоползватели. Хидротехническите съоръжения са
изградени предимно по главната река и някои от по-големите притоци – Асеновска, Мочурица и Поповска.
Във водосбора на р.Тунджа има 259 язовира (държавна и общинска собственост), от които определени като
комплексни и значими в Приложение № 1 към Закон за водите (2000) са: Копринка, Жребчево, Асеновец и
Малко Шарково. Общата завирена площ е 50.118 km2 или 0.64% от целия водосбор, а общия зарегулиран
обем е 774.403 .106m3, от който значимите язовири имат дял 80%.
Характерна особеност на водосбора и прехварлянето на води (повърхностни и подземни) към басейна
на р.Марица и към Дунавски район за питейно-битово водоснабдяване на гр.Трявна. Трансферът на
пъвръхностните води се вижда от Табл. 3, а на подземните е от терасата на р. Тунджа за питейно-битово
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водоснабдяване на: гр. Стара Загора и близките населени места чрез ВГ “Дунавци“ (3 099 880 m3) и ВГ
“Зимница – Ягода – Ръжена – Ст.Загора” (29 871 650 m3), но част от това количество се подава и към
селища в басейна на р.Тунджа; и ТЕЦ “Марица Изток-1”, гр.Нова Загора, Раднево и селища в района чрез
ВГ “Червенаково” в размер на 5 692 350 m3.
Таблица 3 – Прехвърляне на води от басейна на р. Тунджа в басейна на р. Марица
Прехвърляне на води от басейна на р.Тунджа в басейна на р.Марица

Qср. год. (.106m 3)

1.

Язовир Копринка от долен изравнител на ВЕЦ
Копринка по главен деривационен канал Мо до горен
изравнител на ВЕЦ Стара Загора

за електропроизводство

178.66

1.1.

за НС Стара Загора

21.358

1.2.

От прозорец на тунела преди ВЕЦ Ст.Загора и
водх.на р.Бедечка по каналите Р 17 и М1 и М2
След ВЕЦ Стара Загора по канал М-2

за промишленост на
гр.Стара Загора

2.9206

2.
2.1.

общо прехвърлени от яз.Копринка
Язовир Жребчево
По безнапорен тунел Кортен и каналите М1 и М2

за напояване на площи
в района на Нова
Загора
2.2. Бент Бинкос, канал М1 и М1-1, дюкер „Джиново“ и за напояване на площи
тунел Ковачите
в
Новозагорско
и
Ямболско
общо прехвърлени от яз.Жребчево
3.
От р.Тунджа чрез ПС „Ханово“
за Хидровъзел
„Овчарица“ и ТЕЦ
Марица изток 2
Общо прехвърлени води от басейна на р.Тунджа в басейна на р.Марица

202.939
25.561

17.766

43.327
26.810

273.076

Битовият сектор в басейна е осигуряван предимно от подземни водоизточници – кладенци,
изградени основно около големите градове Казанлък, Сливен, Ямбол, образуващи големи водоснабдителни
групи. Повърхностните водоизточници са яз. Асеновец и няколко речни водохващания за частично
водоснабдяване на градовете Калофер, Твърдица, Шивачево и някои по-малки селища. Индустрията,
динамично изменяща се по вид и обем, е концентрирана в големите градски центрове – Казанлък, Стара
Загора, Сливен и Ямбол. Напояването е значим водопотребител в басейна, представен от четири големи
напоителни системи и съответните им водоизточници: НС „Казанлък“ и НС „Стара Загора“ – яз. Копринка,
НС „Средна Тунджа“ – яз. Жребчево и НС „Болярово“ – яз. Малко Шарково и р.Тунджа. Река Тунджа е
основен водоизточник на шест рибовъдни стопанства при градовете Казанлък, Николаево и Ямбол и селата
Габарево, Копринка и Сърцево. Хидроенергетиката, разглеждана като водоползвател се представя от пет
водноелектрически централи: “Копринка”, “Стара Загора” и “Жребчево”, работещи на подчинен режим,
поради комплексния характер на водохранилищата и преобладаващото напояване и “Тъжа” и “Енина”
(дневни изравнители), работещи на енергиен режим. Друг потребител в басейна са лонгозните гори в
резерватите Горна и Долна Топчия и Балабана край гр.Елхово (естествен развъдник на рядко срещания в
Европа колхидски фазан). Водопотреблението през 2008 г. спрямо 2004 г. според Колчева (2012) отчита
ръст за: ПБВ и рибовъдството с почи 9% и напояването ‒ 0.34%, а за промишлеността спад от 45.25%,
дължащ се на отпадането на значимия потребител АТЗ – Стара Загора.
Въз основа на използвания във вторите ПУРБ метод на регионализация на характерни водни
количества и възприета шест степенна класификация с умерен (< 30 %) натиск от водовземане за напояване
са притоците – Тъжа, Ветринска, Мочурица и Поповска и р. Тунджа след яз. Копринка до яз. Жребчево, а
участъка по реката от яз. Жребчево до вливане на р. Асеновска е със значим натиск (>30%). Водосборите на
реките Тъжа и Твърдишка са изложени и на умерн натиск от изградените МВЕЦ (ПУРБ ИБР, 2016-2021).
По данни на БД „Източнобеломорски район“ на фигури 2 и 3 е представена структурата на
водоползването в периода 2015÷2018 г. в област Сливен, от която три общини (Твърдица, Сливен и Котел)
са в басейна на р. Тунджа, а четвъртата община Нова Загора е в басейна на р.Марица.
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Фиг. 2 – Използвани повърхностни води по
сектори в Област Сливен

Фиг. 3 – Използвани подземни води по
сектори в Област Сливен

Методология
Първоначално се съставя графична схема за използване на водите в речния басейн, отразяваща
речната мрежа по посока на течението, разположението на водностопанската инфраструктура (язовири,
канали, помпени станции напоителни полета, ВЕЦ-ове, рибарници и др.), точките на водовземане от
повърхностни и подземни води от съответните целеви потребители с осигуряване на екологичния
минимум и връзките между отделните обекти. Имитационно-оптимизационната програма SIMYL
трансформира тази схема в насочен граф (система от възли и дъги) и решава задачата за поток в мрежа. Въз
основа на: данни за оттока и водовземането в определени пунктове, водохранилищата и пропускни
способности на тръбопроводите и подбор на коефициенти за отчитане на вътрешногодишното
разпределение на водопотреблението, SIMYL разпределя водните ресурси в басейна и изчислява
обезпечеността на всеки един водопотребител по месеци, години и обем (Квасников и др., 1993). В
разработката на ИВП–БАН (2006) водностопанските баланси са пресметнати за два хидроложки периода –
1961÷2004 и приетия със засушаване 1985÷1994 г. и няколко варианта за развитие на водопотреблението
при осигуряване на екологичния отток.
Резултати
Анализът и оценката на получените резултати от имитационните експерименти се основава на
критериия „обезпеченост на съответния потребител” ‒ обезпеченост по години (Рy), месеци (Pm) и обем
(Pv) на съответния потребител и наличие на недостиг или дефицит (D) на вода (Колчева, 2012).
(1) Рy = k/n х 100 % , (2) Pm = l/12n х 100 %
k – брой години без дефицит на водопотреблението;
n – общ брой на годините;
12 n – общ брой на месеците в изследвания период;
V1 – подадения и V – нобходим обем вода.

и (3)

Pv = V1/V х 100 %, където

Резултатите от водностопанското изследване на ИВП–БАН (2006) показват обезпечавене нуждите
от вода благодарение на трите големи язовира в басейна: “Копринка”, “Жребчево и “Малко Шарково”.
Впоследствие Колчева (2012) в дисертационния си труд, като разширява схемата и надгражда прилагания
имитационен модел, моделира разпределянето на водоползващите права в речния басейн и определя
свободните за бъдещи водопотребители водни обеми (Табл. 4).
Таблица 4 – Свободен воден обем за бъдещи заявки от р.Тунджа
Участъци от р.Тунджа

Свободен обем
(.102 m3)

извори до яз Копринка

213184

преди яз Жребчево

191191

преди устие р.Асеновска

783078

завой

757032
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с.Ханово

651749

преди устие р.Попорска

498098

граница

798164

Паралелно с това Шопова (2019) също развива схемата, подобрява хидроложката информация и
изследва устойчивостта на речната система чрез изчисления за всеки потребител индекс на устойчивост
(SI), при което се установяват занижени стойности за притоците на главната река и от части на отделните
потребители на течащи води.
В подкрепа на тези резултати са и получените от изследването на JICA (2008) с разработената
моделираща система – МАЙК 11, а именно: моделираният квазиестествен отток на р. Тунджа осигурява
годишните нужди от вода, но в отделни речни участъци (главната река след яз. Копринка до яз. Жребчево и
след яз. Жребчево до гр. Елхово) обезпечеността на оттока е значително по-висока.
Съществен проблем за развитието на подобни изследвания е ограниченият достъп до данни за оттока и
стопанисваната от НЕК водностопанска инфраструктура.
Заключение
Планове за разпределяне на наличните водни ресурси сред множеството потребители в речния басейн,
основани на научно-изследователска дейност и консултации с обществеността, са от значение както за
околната среда, икономическото развитие и небалансираното управление на риска от недостиг или дефицит
на вода, така и за разрешаването на международни, регионални и местни конфликти за достъп до нея. С
изясняването на наличния за разпределяне (вкл. за екосистемите) и оптимизиране управлението и
устойчивостта на водностопанските системи ресурс планирането ще се повиши ефективността на
политиката и условията за прилагане на регламентирания разрешителен режим.
Наличието на последователен и прозрачен процес за споделяне и лицензиране на водите и използване
на модели с подобрена устойчивост и интерпретация на резултатите при отчитане съобръженията за
несигурност, ще осигури защита и дългосрочно развитие на водните ресурси в ЕС и България и сигурност
за водоползвателите. И още, в контекста на изменящите се климатични условия, държавите членки на ЕС
следва да се фокусират върху развитието на този процес при извънредни ситуации като суши, ползвайки
наличния в света опит.
Предвид необходимостта от подобряване на плановото басейново управление и разрешителна
процедура в България, постигнатото за водосбора на р.Тунджа следва да продължи и обхване и другите
речни басейни.
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Устойчиво използване на водите в управлението на водоемите
Донка Шопова
Институт за изследвания на климата, атмосферата и водите - Българска академия на науките
E-mail: dshopova@gmail.com
Резюме. Водоемите спомагат за поддържане баланса между водните ресурси и нуждите от вода. Управлението
на водите на язовирите е важна част от всяка схема за регулиране на оттока.
В статията са представени кривите на промяна на обема и графики на месечното освобождаване на вода за някои
водохранилища в България, чийто води се използват за битово водоснабдяване, напояване и производство на
енергия. Извършен е анализ на устойчивото използване на водите във водоемите и на адекватността на
управлението на тяхната експлоатация. Предложената скала за оценка на устойчивостта би допринесла за
съществено подобряване управлението на резервоара.
Ключови думи: комплексни язовири, управление на водните ресурси, оценки на устойчивост

Sustainable water utilization in the reservoirs management
Donka Shopova
Climate, Atmosphere and Water Research Institute- Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria
E-mail: dshopova@gmail.com
Abstract. Reservoirs help to maintain the balance between water resources and water demand. The water management
of reservoirs is an important part of any flow regulation scheme.
The paper presents water volume variation time curves as well as the graphics of the monthly water releases for some
reservoirs in Bulgaria, used for domestic water supply, irrigation and energy production. The analyses of sustainable
water utilization in the reservoirs and of the adequacy of their operation management are performed. Proposed scale for
assessment of sustainable performance would contribute to essential improvement of the reservoir management.
Keywords: complex reservoirs, water resources management, sustainability assessments

Въведение
Нарастването на населението и икономическото развитие, комбинирано с намаляването на запасите от
подземни води водят до непрекъснато нарастване на нуждите от повърхностни водни ресурси в много
райони. Изградени са много водохранилища и други водностопански съоръжения. Поради редица
икономически, екологични, институционални и политически причини, изграждането на нови
водностопански системи е затруднено. Като следствие от това, ефективното използване и управление на
наличните водни ресурси става изключително важно.
Задачата за разпределение на водите в язовирите може да се формулира като намиране на баланс между
нуждите от вода и наличните водни ресурси. Решението й се свежда до разкриване на способи за покриване
на нуждите от вода с наличните водни ресурси. Това решение варира от намаляване на необходимата вода
за покриване на нуждите, до повишаване на подаваните водни обеми. Разбира се, често решението е
компромис между двете посочени по-горе крайни възможности. Най-същественият момент при този
компромис е ефективното и устойчиво използване на водните ресурси.
Водохранилищата играят фундаментална роля в използването на водните ресурси. Те са необходими за
използване на изменчивите водни ресурси в речните басейни за задоволяване на нужди от вода за питейнобитово и индустриално водоснабдяване, за напояване, за електропроизводство и други. Водохранилищата и
техните съоръжения, регулирайки речния отток, позволяват и намаляване на възможни щети от
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наводнения. При използването на водохранилища съществени елементи са подобряването на качеството на
водите, възможностите за отдих, влиянието им върху твърдия отток и различни други аспекти на речните
екосистеми.
Анализ устойчивото използване на водите в управлението на водоемите е задача с нарастващо внимание
през последните години както от методологична гледна точка, така и от гледна точка на практиката за
управление на водите (Rong-Song Chen, 2017). Водохранилищата са едни от най-важните компоненти на
водностопанските системи и трябва да отговарят на определени изисквания, свързани с регулирането на
оттока, описани от така наречените „критерии за работа“. Устойчивостта, както е определена от Hashimoto
(1982) е най-важната мярка за работа на водностопанските системи и резервоарите. Планирането и
управлението на язовирите е фактор за устойчивото развитие на водностопанските системи и в частност на
водоснабдяването. Тъй като изграждането на нови резервоари става все по-трудно, от съществено значение
е да се осигури устойчива функционалност на съществуващите резервоари в бъдеще.
Основната цел на изследването е да се направи анализ и оценка на устойчивото използване на водите във
водоемите и за управлението на тяхната експлоатация. Разпределението на водните ресурси е ключова
функция на резервоарите и в настоящото проучване е използван методът на диспечерските графици.
Предложена е методична скала за оценка на устойчивостта на водните ресурси чрез на управлението на
водохранилището.

Материали и методи
Методична част – общи положения
За извършване на оценка на устойчивостта на водностопански системи с едно комплексно водохранилище е
необходимо да се направи оценка на целесъобразността на експлоатацията му и познаване на основните
принципи и правила на управление на язовирите. Водохранилищата са хидротехнически съоръжения, които
трансформират режима на оттока в пункта, в който са построени. В зависимост от хидроложката и
стопанска ситуация водохранилищата акумулират излишни води и подпомагат поддържането на определен
режим след тях. Обикновено управлението на язовири обхваща правила за създаване на резерви от вода за
обезпечаване на различните водопотребители; правила за обезпечаване на подходящ празен обем в язовира
за поемане на очакван приток и високи вълни и правила за рационално разпределение на наличните водни
обеми. При зададена актуална ситуация за язовирите (напълване) и прогноза за притока и
водопотреблението управлението на водохранилището следва да даде отговор на въпросите: кога и какъв
обем вода да се източи от язовира и как този обем да се разпредели между отделните водопотребетели.
Методична част – ограничителни условия
При решаването на проблема следва да се вземат предвид (и да са част от решението) и следните
ограничителни условия: да се спазват предписанията от Закона за водите, чл.50, ал.4 и 5; да се има предвид
качеството на водните ресурси (подходящи ли са за даден водопотребител); да се отчитат възможните
последствия от дадено решение (отразяват ли принципа за устойчиво използване на ресурсите).
Към посочената обща формулировка от водностопанска гледна точка следва да се добавят и някои други
съображения относно подхода: Да се базира на достъпна информация. За конкретност по-нататък в
разработката се приема месечен интервал за определяне на обема на водоподаването. Това не е
ограничително условие, а съобразяване с наличната информация и необходимата точност.
Диспечерски график
За решаването на гореописаните задачи има различни подходи. В настоящата разработка е възприет подход
чрез диспечерски график. Диспечерските правила са средство за обезпечаване на рационално използване на
водните ресурси в интерес на всички водоползватели в условията на неопределеност на входната
хидроложка информация. Те се представят като диспечерски правила и диспечерски графици (ДГ).
Предполага се, че към момента на създаване на диспечерските правила са съгласувани заявките за вода от
всички водопотребители (обеми, режим, изтакания и изчислителна обезпеченост).
Диспечерските правила позволяват във всеки момент от времето да се предлага изтакане в зависимост от
някакъв параметър или набор от параметри на управлението. При липса или незначителен полезен обем на
водохранилището (дневно, седмично регулиране на оттока) подобен параметър може да бъде притока във
водохранилището или прогнозата му за близките дни. При наличие на полезен обем, достатъчен за сезонно
и многогодишно регулиране може да се ползва нивото на вода във водохранилището или обема вода в него
на една или друга дата. Диспечерският график представлява набор от линии, свързващ водоползването с
нивото или обема във водохранилището. По ординатната ос се нанася обема на водохранилището или
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нивото му. По абцисната ос се нанася времето на годината. Координатното поле на ДГ е разделено на
няколко зони. Всяка от зоните съответства на определен режим на работата на водохранилището. Основен
елемент на ДГ е напълването на водохранилището.
ДГ следва да бъде построен по такъв начин, че да осигурява:
• нормативна обезпеченост на водоподаването;
• максимално възможно средно многогодишно водоподаване (особено при хидроенергетиката);
• постепенно ограничаване на водоподаването при намаляване на запасите от вода във
водохранилището за избягване на дълбоки дефицити на вода при крайно маловодни периоди.
Обикновенно ДГ регламентират режима на използване на водните ресурси в нормални експлоатационни
условия, при изменение на нивото на водохранилището между нивото на мъртвия обем и най-високо
работно водно ниво. Режима на използване на водните ресурси при провеждане на екстремално високи
води се регламентира от специални правила. Те може да позволяват повишаване на нивото над най-високо
работно водно ниво, но това следва да бъде специално обосновано.
Построяване на зоните на диспечерския график
ДГ се състои от различни зони, в които управлението на водохранилището се извършва по предварително
определени правила. Независимо от броя на зоните (зависещ от възприетата детайлност), те могат да се
разделят на:
• зона на гарантирано водоподаване;
• зона на ограничено водоподаване;
• зона на повишено водоподаване.
Последните две зони може да имат няколко подзони.
Синтеза на ДГ за управление на единично водохранилище е описан в (Управляващи функции за
рационално изтакане на водохранилище, 2012) и не е предмет на настоящата разработка. Основанието е, че
ДГ описва работата на водохранилището за рационално използване на водните ресурси в различни
ситуации в зависимост от моментното състояние и очаквани въздействия. Диспечерските графици са част
от системите за подпомагане вземането на решения за управление на водите и такива са разрботвани в
Няголов (2012), Niagolov at al. (2014), Тасев и др. (2017).
Същност на оценката
В основата на оценката на устойчовост на водните ресурси е размера на зоната с нормално водоподаване.
Така описаният анализ е обобщен методически в таблица 1. Предложената от автора скала на оценката е в
резултат на редица изследвания за различни единични водохранилища в България, като в настоящият труд
са показани само част от тези отразяващи различната степен.
Таблица 1: Скала за оценка степента на устойчивост на водните ресурси
Минимален размер на зоната за нормално
водоподаване, в части от полезния обем на
язовира

Оценка за степента на устойчивост

0,5 – 0,25

значителна

0,25 – 0,20

стабилна

0,20 – 0,05

умерена

0,05 – 0,00

критична

Необходими уточнения при приложение:
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1.
Зоната на нормално водоподаване е променлива през месеците на годината. Тя представлява
променлив по “дебелина” слой в ДГ. Това е причината да се подбере минималната “дебелина” на този слой
като водеща величина. “Дебелината” се оценява като част от полезния обем на водохранилището.
2.
На пръв поглед подобен подход не включва подробно обоснованите оценки за устойчивост на
използването на водните ресурси. Всъщност синтезът на зоните в ДГ (в частност използваната зона за
нормално водоподаване) се извършва на базата на вероятностни водобалансови изчисления.

Входни данни










Полезен обем на язовира – това е използваемият за задоволяване на нуждите обем на язовира. т.е.
той не включва мъртвия обем и други резервирани обеми (напр. за ретензия) от общия обем на
язовира;
Брой дискретни зони, на които условно се разделя водохранилището – определя стъпката, с която се
дискретизира полезния обем на язовира. Колкото по-малка е стъпката – толкова е по-точно
решението;
Данни да притока в разглежданите периоди – помесечна хронологична редица за притока към
язовира. При началното разглеждане на дадена година се задава помесечна прогноза за цялата
година – 12 стойности. След първия месец – измерения приток в първият месец и прогноза за
оставащите 11, и т.н.;
Помесечно потребление (прогноза/наблюдение) за разглежданата година – важи същото както и за
притока. Това са 12 стойности - за всеки отделен месец;
Помесечно оводняване след язовира (прогноза/наблюдение) за разглежданата година – важи същото
както и за притока и потреблението. Това са 12 стойности - за всеки отделен месец;
Данни за напоителното водопотребление в разглежданите периоди - помесечна хронологична
редица за водопотреблението за напояване;
Данни за високите води – месечни максимални водни количества. Това са 12 стойности – за всеки
отделен месец за работа при повишена водност;
Помесечни коефициенти за намаление на обема на язовира от загуби (изпарение и филтрация).
Всички данни, които не са коефициенти или индикатори се задават в млн м3.

Резултати
Анализ на управлението на някои язовири
Анализът е извършен съгласно реални данни за водопотреблението от месечните графици за използване
на водите от комплексните и значими язовири (МОСВ, 2015-2018) като за целта в работната среда на
EXCEL са разработени три помощни таблици (описателна, информационна и воднобалансова) и са
съставени диспечерски график за подпомагане управление на използването на водите в следните
язовири - яз. „Сопот“, яз. „Асеновец“, яз. „Малко Шарково“ и яз. „Среченска бара“ описани подробно в
Генерални схеми (2000) и Сантурджиян и др. (2017).
Приложението на предложената в Табл. 1 скала за оценка степента на устойчивост на водните ресурси е
илюстрирано на фигури 1,2,3 и 4. Необходимо е допълнително акцентиране върху т.н. зона на
гарантирано водоподаване, чиято „дебелина“ е различна през месеците на годината, но съществен
елемент е нейната минимална стойност и представянето й като част от полезния обем на
водохранилището.
За всеки от разглежданите яовири е разработена воднобалансовата таблица даваща в табличен вид
информация за уедрения баланс на водите във водохранилището. Целта е определяне на очаквано
крайно напълване на водохранилището за всеки месец. Съответно използвания израз е:
Начално напълване + Приток (прогноза) - Водопотребление (заявено/разрешено) = Крайно месечно
напълване.
Язовир „Сопот“ е със завирен обем 60,91млн. м3, полезен обем 57,7 млн. м3, предназначен основно за
напояване и прехвърляне на води към яз. „Горни Дъбник“ и яз. „Телиш“ . Основният му приток е река
Калник, която е приток на река Вит.
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Таблица 2: Воднобалансова таблица на яз. „Сопот“
месец

Напълване
[106 m3]

Приток
(наблюдаван /
прогнозиран)

Потребеление
(реално /
поискано)

Очаквано
крайно
ниво

Актуално
крайно
ниво

1
януари
февруари
март
април
май
юни
юли
август
септември
октомври
ноември
декември

2
40,0
37,6
36,7
36,7
37,7
37,8
35,6
27,9
17,8
9,4
5,1
3,7

3
0,41
1,43
2,29
3,31
2,39
1,56
0,66
0,37
0,43
0,24
0,37
0,45

4
2,8
2,3
2,3
2,3
2,3
3,8
8,4
10,4
8,9
4,5
1,8
1,3

5
37,6
36,7
36,7
37,7
37,8
35,6
27,9
17,8
9,4
5,1
3,7
2,8

6
37,6
36,7
36,7
37,7
37,8
35,6
27,9
17,8
9,4
5,1
3,7
2,8

Фигура 1. Умерена степен на устойчивост
Язовир „Асеновец“ е със завирен обем 28,2 млн. м3, полезен обем 26,2 млн. м3, предназначен
единствено за водоснабдяване на гр.Сливен и населените места от района. Основният му приток е река
Асеновска, която е приток на река Тунджа (Използване на водите и водностопански баланс на
поречието на река Тунджа, 2006).
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Таблица 3: Воднобалансова таблица на яз. „Асеновец“

месец

Напълване
[106 m3]

Приток
(наблюдаван /
прогнозиран)

Потребеление
(реално /
поискано)

Очаквано
крайно
ниво

Актуално
крайно
ниво

1
януари
февруари
март
април
май
юни
юли
август
септември
октомври
ноември
декември

2
20,0
19,3
20,0
20,1
20,4
20,0
18,7
17,1
15,1
13,2
11,4
9,4

3
1,30
2,69
2,06
2,21
1,77
0,92
0,57
0,36
0,35
0,34
0,37
0,99

4
2,0
2,0
2,0
1,9
2,2
2,2
2,2
2,4
2,2
2,2
2,4
2,0

5
19,3
20,0
20,1
20,4
20,0
18,7
17,1
15,1
13,2
11,4
9,4
8,4

6
19,3
20,0
20,1
20,4
20,0
18,7
17,1
15,1
13,2
11,4
9,4
8,4

Фигура 2. Стабилна степен на устойчивост
Язовир „Малко Шарково“ е със завирен обем 50,0 млн. м3, полезен обем 46,10 млн. м3, с комплексно
използване на водите - предназначен за напояване, но и водоснабдяване. Основният му приток е река
Поповска, която е приток на река Тунджа (Използване на водите и водностопански баланс на поречието
на река Тунджа, 2006).
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Таблица 4: Воднобалансова таблица на яз. „Малко Шарково“

месец

Напълване
[106 m3]

Приток
(наблюдаван /
прогнозиран)

Потребеление
(реално /
поискано)

Очаквано
крайно
ниво

Актуално
крайно
ниво

1
януари
февруари
март
април
май
юни
юли
август
септември
октомври
ноември
декември

2
128,9
124,8
129,5
141,5
155,5
193,5
211,1
195,8
184,3
175,7
182,7
212,1

3
18,00
23,20
34,20
39,50
42,60
37,60
17,10
15,30
3,50
12,60
14,30
19,80

4
22,0
18,5
22,2
25,5
4,6
20,0
14,1
36,0
20,0
32,0
32,0
32,0

5
124,8
129,5
141,5
155,5
193,5
211,1
214,1
175,1
167,8
156,3
165,0
199,9

6
124,8
129,5
141,5
155,5
193,5
211,1
195,8
184,3
175,7
182,7
212,1
199,9

Фигура 3. Значителна степен на устойчивост
Язовир „Среченска бара“ е със завирен обем 15,5 млн. м3, полезен обем 14,5 млн. м3, предназначен за
водоснабдяване на градовете Враца, Монтана, Берковица и Вършец. Притокът му от ВЕЦ „Клисура“
може да се ограничава и няма нужда от опасност от наводнения след него (Няголов и др.,2003;
Сантурджиян и др.,2014).
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Таблица 5: Воднобалансова таблица на яз. „Среченска бара“

месец

1
януари
февруари
март
април
май
юни
юли
август
септември
октомври
ноември
декември

Приток
Потребеление Очаквано Актуално
Напълване
(наблюдаван
/
(реално /
крайно
крайно
[106 m3]
прогнозиран)
поискано)
ниво
ниво
2
7,0
6,0
6,0
5,8
9,2
13,0
14,7
14,3
12,7
10,6
9,1
7,9

3
1,71
2,51
2,28
6,02
6,45
4,35
2,49
1,19
0,70
1,30
1,43
1,54

4
2,7
2,5
2,6
2,6
2,6
2,7
2,8
2,8
2,8
2,7
2,7
2,7

5
6,0
6,0
5,8
9,2
13,0
14,7
14,3
12,7
10,6
9,1
7,9
6,7

6
6,0
6,0
5,8
9,2
13,0
14,7
14,3
12,7
10,6
9,1
7,9
6,7

Фигура 4. Критична степен на устойчивост
Направеното описание и анализ на разпределение на водите в разглежданите водоеми показва, че тяхното
управление е извършено съобразно принципите на интегрираното управление на водите и задачата по
разпределение на водите на язовирите е разглеждана като елемент на устойчивото използване на водните
ресурси. В първите три случая – при язовирите „Сопот“, „Асеновец“ и „Малко Шарково“ оценката е
задоволителна, макар и преминаваща през различните прагове на скалата. Минималната стойност на
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„зоната за гарантирано водоподаване“ при яз. „Асеновец“ е 5,6 млн. м3, отнесена към Vп = 26,2 млн. м3 дава
стойност 0,21 позволяваща да се оцени устойчивостта му като стабилна. За яз. „Малко Шарково“ е 0,25 –
значителна степен на устойчивост и яз. „Сопот“ е 0,17 – умерена степен на устойчивост. При яз.
„Среченска бара“ стойността на съотношението е 0,009, следователно е установена критична степен на
устойчивост, която е в резултат на честите дефицити през годините във водоснабдяването от язовира. В
изследването на Няголов и др. (2003) бе предложено да се повиши котата на преливника на язовира с 2
метра, което води до увеличаване на обема му и облекчаване на състоянията на дефицит.
Основната цел на управлението на едно водохранилище е да използва пълноценно полезният си обем, така
че да се удовлетворят нуждите различните водоползватели максимална степен съообразно годишния
приток без да се достига до остри дефицити. Тук трябва се подчертае изключителното значение на
институционалния капацитет за управлението на водите (Колчева, 2020).

Заключение
Разработена е обобщена методология за оценка на устойчивостта на водностопанската система с едно
водохранилище основана на зоната на нормално водоподаване на диспечерския график на
водохранилището. Избрани са скали (прагове) за извършване на бална оценката чрез големината на зоната.
Практическата приложимост на тази методология е демонстрирана чрез извършените експерименти и
получени резултати за реални обекти в страната.
Разработена е серия диспечерски графици за язовири от Приложение 1 на Закона за водите и с помощта на
съкратената методика е оценена тяхната устойчивост по отношение на задоволяване на нуждите на
съответните водопотребители и водоползватели.
По силата на предходните съображения, най-интересните перспективи със сигурност са свързани с
възможността лицата вземащирешения да могат да използват представената методология като инструмент
за подпомагане на вземането на решения и следователно като инструмент, способен да измери
устойчивостта на водностопанската система.
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Изясняване на локални хидрогеоложки условия в Разложката котловина
с прилагане на SP метод
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Резюме Намиране на водообилни зони в райони със съществена филтрационна нееднородност е
предизвикателство пред хидрогеоложка практика. При изучаване на локални хидрогеоложки условия
традиционните методи на изследване често се съчетават с геофизичните, които дават ценни сведения за
геоложката структура на средата.
Целта на настоящото изследване е да разкрие локални хидрогеоложки условия в Разложката котловина с
използване на геофизичен SP метод (Self-Potential method, метод на собствен потенциал) и геофизични профили
за: (i) разломна зона в слабопропускливи скали; (ii) нееднородни отложения в грабеновидна депресия; (iii)
разломна зона припокрита от отложения в грабена. Получените резултати показват нееднородност на
геоложката среда както по отношение на структурата, така и на водоносност на скалите, и дават индикации за
по-водообилни зони. Настоящото пилотно изследване допълва досегашните геоложки и хидрогеоложки
проучвания в района на Разложката котловина и доказват перспективност на приложения метод за
хидрогеоложки цели.
Ключови думи: подземни води, водообилни зони, геофизично проучване, PQWT S500 приемник, Разложка
котловина

Clarification of local hydrogeological conditions in the Razlog valley with the
application of SP method
Peter Gerginov1, Tatiana Orehova2
1

Geological Institute at Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria
Climate, Atmosphere and Water Research Institute at Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria
E-mail: p.gerginov@mail.bg

2

Abstract Finding aquiferous zones in areas with significant heterogeneity is a challenge for hydrogeological practice.
When studying local hydrogeological conditions, traditional research methods are often combined with geophysical
ones, which provide valuable information about the geological structure of the environment.
The aim of the present study is to clarify the geological structure in depth, which has a direct impact on the local
hydrogeological conditions in the Razlog valley. The self-potential (SP) method with a PQWT S500 receiver was used,
with geophysical profiles made for several typical cases: (i) fault zone in low-permeability rocks; (ii) heterogeneous
deposits in graben-like depression; (iii) fault zone overlapped by graben deposits. The obtained results provide valuable
detailed information on the heterogeneity of the geological environment in depth in situ, as well as give indications for
aquiferous zones. This pilot geophysical study testifies to the prospects of the applied method for hydrogeological
purposes in the studied area.
Keywords: groundwater, aquiferous zones, geophysical survey, PQWT S500 receiver, the Razlog valley
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Увод
Намиране на водообилни зони в райони със съществена филтрационна нееднородност е предизвикателство
пред хидрогеоложка практика. Такива условия са типични за райони със сложна геоложка история
съпроводена от разломна тектоника. Характеризирането на хетерогенни системи от подземните води
изисква прилагане на специални методи в допълнение към традиционните такива. В това отношение
геофизични данни могат да предоставят ценна пространствена информация както за геоложката структура,
така и за локализация на по-водообилни зони. Това е важно и за хидрогеоложка схематизация на даден
район.
Целта на настоящото изследване е изясняване на локалните хидрогеоложки условия в Разложката
котловина в няколко характерни участъка. За реализиране на целта е приложен геофизичен метод, който е
показал добри резултати в други райони по света – метод на собствения потенциал (SP, self-potential
method).
Териториален обхват
Разложката котловина e разположена в горното поречие на р. Места, между южните склонове на Рила,
северните склонове на Пирин и западните склонове на Родопи. Разложката котловина е силно нееднороден
обект по отношение на геоложкия строеж и хидрогеоложките условия (фиг.1).

Фиг. 1. Геоложка карта (М 1:100 000) на изследвания район с участъци за геофизично профилиране
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Геоложко развитие през неозоя

Поречието на р. Места се характеризира със сложна тектонска история. Въз основа на
структурата и седиментация в Местенския грабен, Burchfiel et al. (2003) установяват, че
екстензионния режим в земната кора в посока ЗЮЗ-ИСИ започва през късния еоцен-олигоцен.
През миоцена е установена значителна деформация на земната кора, а през плейстоцена
интензивното тектонско издигане е съпроводено от разломяване и потъване на отделни блокове
(Загорчев, 2007). Разложката грабеновидна депресия е наложена върху разломен фундамент от постари скали (Маринова и Кацков, 1990; Кацков и Маринова, 1992; Загорчев и Маринова, 1993;
Маринова и Загорчев, 1993). В долната си част депресията е запълнена с дебели 3,0 km
седиментни и вулканогенни скали от приабона до олигоцена (Burchfiel et al., 2003). Те се
припокриват от неогенски отложения с дебелина до 500 m (от груботеригенни скали до
песъчливо-глинести отложения с въглищни прослойки). Блоковата разломеност се документира и
от сондажите южно от Разлог, които установяват резки промени в дебелината на неогенските
свити и различния характер на подложката.
През кватернера, в резултат на речно-ледниковата дейност, в грабена се отлагат пролувиалноделувиални наслаги. Образува се наносният конус на р. Глазне (над 25,0 km2), съставен от късове
скали с размери от сантиметри до 1,5 m със запълващата маса от грубозърнести до гравийни
пясъци, които на места са силно глинести (Милованов и др., 2009). Алувиалните наслаги
изграждат речните русла и заливните тераси.
Хидрогеоложка характеристика
Сложното геолого-тектонско развитие е предпоставка за разнообразни хидрогеоложки условия в
района на изследването. Поровите води са акумулирани в плиоценските и кватернерните наслаги
запълващи Разложката котловина.
Разложката котловина е самостоятелен басейн на ненапорни и напорни пресни подземни води.
Пукнатинната система е привързана към палеогенските седименти, вулканогенно-седиментни и
вулкански скали, гранитоидите и метаморфитите на палеозоя и докамбрия. В слабопропускливите
скали, ограждащи грабена, са формирани пукнатинни води със слаба водообилност. Там
циркулацията на подземните води е свързана предимно с изветрителните зони и разломни
нарушения. Водоносни са алувиални наслаги и окарстени мрамори (Асеновградска група) от
Разложкия карстов басейн по периферията на грабена, които са припокрити от плиоцена
(пясъчници, песъчливи глини) и мощен пролувий (Чилингиров, 2002).
Въпреки че грабеновидните депресии са благоприятни структури за формиране на подземните
води, запълващите ги отложения се отличават с филтрационна нееднородност, която се отразява
при формиране на зони с различна водообилност. Гранитите и скалите от долната метаморфна
серия, които се явяват като подложка на плиоценските седименти в басейна са слабо водоносни.
Окарстените участъци са ограничени по площ и са свързани с карбонатни, метаморфозирали
отложения.
Методика на изследване
Метод на собствен потенциал
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Геофизични
методи често се
използват
за
характеризиране на хетерогенни системи от подземните
води и се прилагат за очертаване на геоложки
структури, фиксиране на разломните нарушения,
намиране на пер- спективни участъци за водовземане и
др. За целите на настоящото изследването е използван
метода на собствен потенциал (SP, Self-Potential
method). Този метод е успешно прилаган за намиране
на обводнени зони дори в пукнатинна среда (Fagerlund,
Фиг. 2. PQWT S500 приемник
Heinson, 2003; Alabi et al., 2020). За разлика от
(http://www.pqwtdetector.com)
класическите ВЕС проучвания, SP метод може да даде
площна представа за наличието на водонаситени учстъци в дълбочина. Методът на собствен потенциал
използва естествените електрически полета в земята, които се генерират от електрохимични процеси. Той
се прилага за локализиране на участъци с контрастна електрическа проводимост, които могат да очертаят
водообилни зони в пласта. SP методът е неинвазивен, бърз и евтин, изискващ малко повече от волтметър и
няколко неполяризиращи електроди (Nyquist and Corry, 2002).
За геофизично проучване е използван е PQWT S500 приемник (фиг. 2). Серия от PQWT приемници
автоматично създават 2D профили за привидното съпротивление на Земята до 150/300/500 метра (в
зависимост от модела). Резултатите от измервания се обработват от вграден софтуер.
Участъци в Разложката котловина за геофизично проучване

Геофизичното проучване е реализирано в три характерни участъка (профили) – в с. Доганово
(Профил 1), около гр. Банско (Профил 2) и в южната част на Разложката котловина (Профил 3),
които са типични за Разложката котловина (фиг. 1). Профил 1, разположен покрай р. Места в с.
Дагоново е избран за да потвърди наличието на разлома в слабопропускливи протерозойски скали
(припокрит от алувиалните отложения на р. Места), както и за оценка на степен на водоносност
на разлома. Профил 2 се намира в периферия на Разложката котловина, където се разкриват
пролувиални отложения със силна нееднородност поради лошо сортиран материал. Целта на
геофизичното проучване тук е да се очертаят по-водообилни зони. Профил 3 е в най-южната част
на Разложката котловина, където разломна зона е припокрита от отложения запълващи грабена.
Геофизичното проучване при трите профила е проведено през м. септември 2020 г. Дълбочината
на изследването за Профил 1 е ограничена до 500 m, а за Профилите 2 и 3 – до 150 m (Таблица 1).
Разстояние между пунктовете (станциите) е 10 m.
Таблица 1. Географски координати на профилите (в градуси) и обща дълбочина (в m)
Профил

Географски координати
Географска ширина

Географска дължина

Дълбочина
(m)

41,960377
41,834803
41,809295

23,598985
23,504604
23,473196

500
150
150

1
2
3

Резултати и дискусия
Геофизичният профил в с. Дагоново (община Белица) разкрива пласт с високо съпротивление на
дълбочина от 170 до 260 m. Допълнително се маркира разломно нарушение в района на пункт 20,
което е с повишена водообилност-водоносност (фиг. 3).
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Фиг. 3. Резултати от геофизичното проучване за Профил 1

Геофизичният профил 2 разкрива пласт с високо съпротивление започващ от дълбочина около 117
m. Той отразява и нееднородност на отгорележащите пролувиални отложения. Зони с повишена
водообилност до дълбочина 15 m се установяват около пункт 8, а около пункт 6 на дълбочина 40–
55 m (фиг. 4).

Фиг. 4. Резултати от геофизичното проучване за Профил 2
В Профил 3 ясно се разграничава разломната зона в подложката на грабена, която маркира
контакта между отложенията на Добростанската мраморна свита (Асеновградска група) и
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Въчанската пъстра свита (гнайси – Рупчоска група) (Загорчев и Маринова, 1993; Маринова и
Загорчев, 1993). Кватернерните ледникови образувания (валуни, чакъли, пясъци) покрай р.
Демяница покриват тази разломна зона (Фиг. 5).

Фиг. 5. Резултати от геофизичното проучване за Профил 3

Заключение

Приложеният за геофизично за проучване SP метод (метод на собствения потенциал) в три
профила на Разложката котловина позволява да се получи информация за геоложката структура,
наличие на разломи, литоложки строеж и степента на водообилност в дълбочина, които са важни
характеристики при хидрогеоложка схематизация. Методът е ценен за очертаване на различни
зони в дълбочина поради получаване на образи с контрастна електрическа проводимост.
Интерпретацията на геофизичните данни дава ценна информация относно локализация на
разломи, слабопропускливи пластове и зони с повишена водообилност. Приложеният метод е
перспективен за хидрогеоложки цели.
Благодарности
Настоящото изследване е проведено във връзка с изпълнението на Национална научна програма (ННП)
„Oпазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“, одобрена
с Решение на МС № 577/17.08.2018 г. и финансирана от МОН (Споразумение № Д01-322/18.12.2019).

Литература
Кацков, Н., Маринова, Р. 1992. Обяснителна записка към Геол. Карта на България 1:100 000, картен лист
Белица.
Маринова, Р., Кацков, Н. 1990. Геоложка карта на България в М 1:100 000. картен лист Белица.

247

Conference Proceedings
“Climate, atmosphere and water resources in the face of climate change”, Volume 2
Sofia, 15 - 16 October 2020

Загорчев, И. Маринова, Р. 1993. Обяснителна записка към Геол. Карта на България 1:100 000 к.л. Разлог. АД
Геология и геофизика. София, Геология и геофизика АД.
Маринова, Р., Загорчев, И. 1993. Геоложка карта на България в М 1:100 000, картен лист Разлог.
Милованов, П. и др. 2009. Обяснителна записка към геоложката карта на Република България 1:50 000,
картен лист Разлог. 68 с.
Чилингиров, Н. 2002. Оценка на хидрогеоложките условия, на ресурсите и състоянието на подземните води в
части от Северна и Южна България: райони Плевен, Търговище, Ботевград-Етрополе, Ямбол-Елховски
басейн и поречия Струма, Места, Тунджа и Сазлийка през 1999-2002 г. Район поречие “Места”.
Асеновград. Геофонд.
Alabi, A. A., Popoola, O. I., Olurin, O. T., Ogungbe, A. S., Ogunkoya, O. A., Okediji, S. O. 2020. Asessment of
groundwater potential and quality using geophysical and physicochemical methods in the basement terrain of
Southwestern, Nigeria. Environmental Earth Sciences, 79 (14), 1-13.
Burchfiel, B. C., Nakov, R., & Tzankov, T. 2003. Evidence from the Mesta half-graben, SW Bulgaria, for the Late
Eocene beginning of Aegean extension in the Central Balkan Peninsula. Tectonophysics, 375 (1-4), 61-76.
Fagerlund, F., & Heinson, G. 2003. Detecting subsurface groundwater flow in fractured rock using self-potential (SP)
methods. Environmental Geology, 43(7), 782–794.
Nyquist, J. E., & Corry, C. E. 2002. Self-potential: The ugly duckling of environmental geophysics. The Leading Edge,
21(5), 446–451.
Zagorchev, I. 2007. Late Cenozoic development of the Strouma and Mesta fluviolacustrine systems, SW Bulgaria and
northern Greece. Quaternary Science Reviews, 26 (22–24), 2783–2800.

248

Conference Proceedings
“Climate, atmosphere and water resources in the face of climate change”, Volume 2
Sofia, 15 - 16 October 2020

МОРФОТЕКТОНСКИ И ЛАНДШАФТНИ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА
ХИДРОХИМИЧНИ РАЗЛИЧИЯ НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ В ЗЕМЛИЩЕТО
НА СЕЛО СОПИЦА, ОБЩИНА БРЕЗНИК
Георги Белев
Институт за изследвания на климата, атмосферата и водите, Българска академия на науките
E-mail: Zbelev@abv.bg
Резюме. Проблемите с водоснабдяването на населените места с питейна вода стават все по-актуални с
прогнозите за суша в Централна и Източна Европа. От друга страна, проблемите се задълбочават от
неефективното използване на наличните водни ресурси. Липсата на достатъчно валежи в съчетание с порочните
практики при управлението на съоръжения за контрол на водите, доведе до безпрецедентна водна криза през
зимата на 2019/2020 г. в Пернишки регион. Сред решенията за преодоляване на водната криза са изследванията
на подземните води и възможностите за тяхното усвояване. Целта на тази статия е да представи особености на
геоложките структури в землището на село Сопица, община Брезник, във връзка с установените хидрохимични
различия при водните проби взети от различни водоизточници от подземните води в изследвания район от
поречието на р. Конска.
Ключови думи: морфотектоника, ландшафт, подземни води, поречие на р. Конска

Morphotectonics and landscape prerequisites for groundwater quality differences
around the village of Sopitsa, Breznik municipality, Bulgaria
Georgi Belev
Climate, Atmosphere and Water Research Institute – Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria
E-mail: Zbelev@abv.bg
Abstract. The problems with the water supply of the settlements with drinking water are becoming more and more
actual with the forecasts for drought in Central and Eastern Europe. On the other hand, the problems are exacerbated by
the inefficient use of available water resources. The lack of sufficient rainfall in combination with vicious practices in the
management of water management facilities led to an unprecedented water crisis in the winter of 2019/2020 in Pernik
region. Among the solutions for overcoming the water crisis are the research of the local aquifers and the possibilities for
utilization of groundwater. The purpose of this study is to present the specific features of the geological structures around
the village of Sopitsa (Breznik municipality) in connection with the established hydrochemical differences in the water
samples taken from different groundwater sources in the study area from the Konska River basin.
Keywords: morphotectonics, landscape, groundwater, the Konska River basin

Въведение
В последните години все по-голямо значение придобиват проблемите, свързани с използването на водни
ресурси, с оглед на прогнозите за засушаване под въздействието на глобалните климатични колебания. С
увеличаване броя на населението въпросът с недостига на водни ресурси ще увеличава значимостта си и
ще нараства важността на научните изследвания в тази насока. Водните ресурси се експлоатират основно
посредством два инженерно-технически подхода – задържане на повърхностния отток на речните системи
чрез изграждане на язовири и каптиране на вода от естествено формирани подземни води. За някои региони
в България (Лудогорието, Добруджа) вторият подход е основен.
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Настоящото изследване акцентира върху морфотектонски особености и ландшафтни условия в района на
част от поречието на р. Конска в Западна България в землището на село Сопица (община Брезник).
Актуалността на настоящото изследване е свързана със сериозните проблеми с водоснабдяването на град
Перник, главно чрез критичното намаляване обема на основния водоизточник на града – язовир „Студена“,
и възможностите за използване ресурсите на подземните води в областта основно за питейно-битови нужди.
За целта е избран участък в рамките на община Брезник в поречието на р. Конска, в който по сведения на
местното население съществува естествен водоизточник на подземни води с различен химичен състав от
околните източници, използвани за водохващане към местната водопроводна мрежа и чрез собствени
водоизточници – дворни кладенци. Основна задача на изследването е на базата на информация от литологотектонския строеж и ландшафтните условия да разкрие морфотектонски и ландшафтни предпоставки за
установените хидрохимични различия при водните проби, взети от различни водоизточници от подземните
води в даден район.

Териториален обхват на изследването
Изследваният район се намира в землището на село Сопица, община Брезник. Той заема средищно положение
в рамките на Брезнишкото (Граовското) структурно понижение и представлава добре оформена ерозионнотектонска речна долина. Главна отводнителна артерия е река Селска (Сопишка) бара – ляв приток на
главната река в региона – Конска (Фиг. 1). Климатът е умерено-континетален, с топло и сухо лято, студена
зима и добре очертани преходни сезони – пролет и есен.

Фигура 1 Морфология на изследвания район

Геолого-тектонско и геоморфоложко развитие
Геморфоложкото развитие на долината е протекло в сложни литолого-тектонски условия. Изследваният
водоносен хоризонт е формиран в три литолого-стратиграфски комплекса – на запад туфитно-мергелната
задруга със сенонска възраст. Задругата е изградена от вулкански материали, които образуват пластове от
40–60 cm до 1–5 m. В изследваната територия дебелината на задругата надхвърля 750 m. Покрива се с
добре изразена литоложка граница от Бабския вулкански комплекс, който изгражда североизточния
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участък на изследвания район. Комплекса обединява вулкански продукти с базичен състав. Този комплекс
е в основата на югоизточния хълм, в чийто северен склон е разположен извор (пункт 4 на Фиг. 1).
Комплекса в изследвания участък е изграден от едропорфирни латити и трахити с масивна пореста текстура
и порфирна, микролитова структура. Горнокредният вулканогенен литоложки комплекс е ограден от запад,
юг и изток от пъстара моласоидна задруга с олигоценска възраст. В състава на задругата влизат
дребнокъсови конгломерати, пясъчници и алевролити. Дебелината на единицата достига до 150 – 200 m.
Върху горнокредните и палеогенските структури в централната част на изследвания участък е разположена
тясна алувиална низина, образувана от река Селска (Сопишка) бара (Маринова и Синьовски, 2010а,б) (Фиг. 2
и 3).
Западният сегмент на района е изграден от туфитно-мергелната задруга на горната креда (сантон-долен
кампан), ограничена на запад от пъстра моласоидна задруга с олигоценска възраст от Филиповския разлом
(Йолкичев, Карагюлева, 1962). Североизточният участък е изграден от пирокластична задруга от
агломератови туфи и лавови потоци с включена пачка на псамито-алевролитовите туфи на долния кампан.
Заливовидно от югоизток се вдава фрагмент от моласоидна задруга, изградена от конгломерати, пясъчници,
алевролити, аргилити и мергели с олигоценска възраст.
Тектонското развитие на изследвания район е обусловено от активността на главната линейна структура –
Филиповския разлом с ориентация СЗ - ЮИ. Тектонските единици изграждащи изследвания участък са: на
север Софийската единица, Граовското понижение на изток и Пернишкия грабен на юг, отделен от
Софийската единица на изток от Люлинския възсед, формирани в късноалпийско време (Иванов, 2017).
Характерна особеност на района е палеогенски вулканогенен покров с посока северозапад-югоизток.
Началото на покрова се бележи от Брезнишкият вулкански купол и достига до Пернишкия грабен.
Покровът е тектонски предиспониран от Филиповския разлом и Люлинския възсед (Иванов, 2017).
През холоцена покровът е подложен на активна денудационна и ерозионна дейност, като в средните части
на изследваната територия е образувана алувиална речно-долинна форма. Дълбочината на ерозионния врез
е 90 m, което свидетелства за активни ерозионно-денудационни процеси.
Изследователският интерес е насочен към извор, намиращ се в северното подножие на югоизточния хълм в
изследвания район (Фиг. 2). Долинното дъно е развито върху алувиалните наслаги на заливната тераса на
Селска бара с участието на чакъли, пясъци и глини с холоценска възраст.
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Фигура 2 Обобщена геоложка схема на изследвания район (по Маринова и Синьовски, 2010а)

Фигура 3 Обобщен геоложки профил през района на извора по линия А-А от Фиг. 2

Изходна информация и методи на изследване
За нуждите на представеното изследване са използвани методите на морфоложкия, литолого-тектонския и
хидрохимичния анализ посредством анализ на формите на релефа в комбинация с разглеждане на
литолого-стратиграфските и литолого-фациалните различия, на основата на топографска и геоложка карта
(Маринова и Синьовски, 2010а). Основната информация, засягаща геоложките условия, е базирана на
изследванията на С. Белев (1967,1972), Берегов (1945), Гълъбов, Стоянов (2005), Загорчев (1992, 1995),
Йолкичев и Карагюлева (1962), Каменов (1977), Пенчев (1972) и др. Хидрогеохимични изследвания, сред
които картиране и картографиране на условията за генезис и хидрохимични особености на подземните
води се разкриват в дейностите на Кехайов (1986), Кехайов, Стоянов Шопова и др. (1993). Геоморфоложки
изследвания във водосбора на р. Конска са извършени от Константинов, Кънев (1990), Божков (2015).
За целите на изследването са анализирани водни проби от няколко водоизточника в района (Фиг. 1).
Показанията за твърдост са обработени на основата на приравняване на данните за състав на CaCO3 към 1
немски градус = 17 mg/L където водите до 40 се определят за много меки, 4 – 80 меки, 8 – 160 умерени, 16 –
240 твърди и над 240 много твърди, като водите с твърдост над 180 се приемат за неподходящи за питейнобитово водоснабдяване (Пенчев, 1972). Измерването на стойностите на N и NO3 e извършено чрез
фотометър (YSI direct-read photometer) с обхват 0 – 20 mg/L.

Резултати и дискусия
Водните проби, взети и анализирани за целите на изследването, са от няколко водоизточника в района:
кладенец в двор на къща, чешма свързана със селищната водоснабдителна мрежа, и две чешми свързани с
местни извори (Таблица 1). Водоснабдяването на селото се осъществява от каптаж, намиращ се на върха на
хълм в югозападната част на селото (Фиг. 1). Дебитът на извора е около 0,040 l/s, измерена е тeмпература
от 130C (октомври 2020).
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Таблица 1 Измерени показатели от водните проби в с. Сопица през октомври 2020 г.
№

Водоизточник

Ел.проводимост,
µS/cm

рН

N, mg/l

1
ВиК
449
8,22
0,53
2
кладенец
941
7,72
Над 20*
3
чешма
641
7,55
0,79
4
извор
587
8,55
0,208
* резултатът надвишава експлоатационните възможности на уреда;
** измерени по Пенчев (1972)

NO3
mg/l
2,3
Над 20*
3,2
0,92

CaCO3
mg/l
51
Над 1200*
Над 600*
48

Твърдост,
Нем. гр. **
2,86
Над 67*
Над 33*
2,68

Стойностите на водородния показател рН при всички проби показват неутрална до леко алкална реакция.
Електропроводимостта отразява наличието на соли (от естествен или антропогенен произход), повишените
й стойности са установени при водоизточниците намиращите се на по-ниско надморско равнище, като найвисоки стойности показва пробата от кладенеца (Таблица 1). Подземните води в кладенеца имат връзка с
алувия на заливната тераса на Селска (Сопишка) река, както и със склоновия подземен отток от
възвишението разположено на северозапад.
Получените резултати показват съществени различия в качеството на водоизточниците. За пробите от
кладенеца и от главната селска чешма са характерни максимални стойности на N, NO3 и CaCO3. Там
подземните води са привързани към акумулативната заливна тераса на Селска (Сопишка) бара, те се
подхранват от инфилтрацията на валежи и от речни води. Пробите от извора и ВиК мрежата свидетелстват
за подземни води с различен генезис. Те дренират пукнатинни води от кредните отложения, подхранвани от
валежите. Извора е от низходящ тип и е свързан с водоносен хоризонт, формиран в сегмент от Брезнишкия
вулканогенен покров. Известно е, че сенонските ефузиви се отличават с относително повишена
водообилност (Антонов, Данчев, 1980). Хоризонтът се подхранва от инфилтрация на валежи в пукнатините
на сегмента. Пукнатинно-жилната система е част от Краищидния хидрогеоложки адмасив, изграден от
домезозойски комплекси. Подземните водите в адмасива, към които принадлежи водоносния хоризонт
свързан с извор 4, са предимно пукнатинни и пукнатинно-жилни, свързани с разседи и разломи (Станев,
2014). Вероятно с тези характеристики се свързва и временното пресъхване на извора след земетресението
в Пернишка област от 2012 г.
Високите стойности на електропроводимостта на кладенчевата проба са вероятно показател за химическо
замърсяване главно с органогенен произход от „неизолираните“ септични ями. Различията в химичния
състав между пробите от каптажа и т.нар. селска чешма са в резултат от старата и не добре поддържана
водопроводна мрежа на селото. Водоподаването за ВиК мрежата е изпълнено посредством каптажно
съоръжение – резервоар, в който се събират води от общинската водопроводна мрежа на град Брезник.
Различията в химичния състав се обуславят освен от геоложки, и от морфотектонски, ландшафни и
антропогенни фактори.
Прави впечатление ландшафтна особеност, която е свързана с различна степен на залесеност на
позитивните форми. Югозападният хълм е почти обезлесен и силно антропогенно натоварен от
разположеното в подножието земеделско стопанство. Североизточният хълм е слабо залесен и също
антропогенно натоварен от земеделие. Особеност на североизточния хълм е залесяването с иглолистни
гори, които причиняват вкиселяване на почвата. Югоизточният хълм, в чието северно подножие се намира
изворът, е обилно залесен с дървесна широколистна растителност, което предполага условия за добро
качество на изворната вода, потвърдено и от данните на химичния анализ (Таблица 1).
По наблюдения на местното население, след Пернишкото земетресение през май 2012 г. дебитът на извора
показа значителни колебания, с често преустановяване на изворната активност. Влиянието на сеизмична
дейност върху режима на извора свидетелства за активизация на локална тектонска структура, вероятно
разлом маркиран от река Сопишка бара, който непосредствено след това земетресение прекъсва
междупукнатинните връзки, което е и причина за промяна в режима на извора. За наличие и активност на
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предполагаемата линейна структура посочва и конфигурацията на хоризонталите по северния склон.
Предполагаемата линейна разседна структура е перпендикулярна на Филиповската разломна зона.
Антропогенното натоварване в района е свързано със земеделие, като преобладава растениевъдството,
развито основно в алувиалната долина на река Конска.

Заключение
Настоящото изследване в района на Брезнишкия вулканогенен покров, който е разположен в рамките на
Граовското структурно понижение, анализира причини за съществени различия в качеството на водните
проби от различни водоизточници от подземните води. Установено е, че водоизточниците разположени на
по-високо надморско равнище, са с по-добро качество на подземните води. Изследваният район се отнася
към две литолого-тектонски структури – Софийска единица с горнокредна възраст и Пернишки
палеогенски басейн.
Въз основа на извършеното изследване и анализ на резултатите е установена следната закономерност.
Вследствие особеностите в литолого-фациалния и литолого-стратиграфския строеж на изследвания участък
са формирани два генетично обусловени типа подземни води: (i) грунтови води в алувия на заливната
тераса на Селска бара, дренирани чрез кладенците и селската чешма; (ii) жилни води в пукнатините на
горнокредните структури, които се дренират чрез извора. Първият тип е с повишени стойности на
карбонати и нитрати в долината на Селска (Сопишка) бара. Вторият е с умерени показатели за твърдост и с
по-добро качество за питейно водоснабдяване, установено чрез опробван пункт 4 – извор (Фиг. 1 и 2),
дрениращ горнокредните вулканити на Брезнишкия вулканогенен покров. Очевидно, в сенонските ефузиви
се създават благоприятни условия за формиране на подземни води с добро качество.
Вероятна причина за непостоянния дебит на извора (пункт 4) е наличието на локална разломна структура,
активизирана по време на земетресението от май 2012 г.
Резултатите от анализа на водната проба от извора подсказват, че подземните води, дренирани от него, са с
по-ниска минерализация и не са натоварени с нитрати. Поради ниския дебит на извора, той не е пригоден за
директно включване към ВиК мрежата. За сметка на това местоположението на извора показва
перспективен участък за ново водохващане за селото.
За нуждите на местните ВиК дружества и информация за БД „Западнобеломорски район“ са необходими
значително по-разширени проучвания на хидрогеоложките условия и по-специално на качеството на
подземните води в района на Краището и Западното Средногорие с оглед перспективите за усвояване на
подземните водни тела за нуждите на населението в региона.
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Природни и антропогенни фактори за недостига на вода в гр. Перник през
2019-2020 г.
Олга Ничева, Албена Ватралова, Донка Шопова, Поля Добрева
Институт за изследвания на климата, атмосферата и водите - БАН
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Резюме. Настоящото изследване анализира естествени и антропогенни фактори за недостига на вода в гр.
Перник, Софийска област, през 2019-2020 г. Разгледани са климатичните и хидроложките процеси за периода
2017 – 2019 г. във водосбора на основния водоизточник на гр. Перник - яз. „Студена“, Направено е сравнение
между притока в язовира, изчислен с данните от месечния му баланс, и получен посредством хидроложкия
модел за валеж-отток Community Land Model (CLM). Антропогенните въздействия са анализирани въз основа на
официална информация за фактическата структура и динамика на водоползването през кризисния период.
Резултатите от цялостния анализ показват решаваща роля на антропогенния фактор, вкл. нецелесъобразно
управление на язовира, като основна причина за настъпилата водна криза.
Ключови думи: недостиг на вода, модел валеж-отток CLM, водоползване, Перник
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Abstract. The present study analyzes natural and anthropogenic factors for water scarcity in Pernik, Sofia region,
Bulgaria, in 2019-2020. The climatic and hydrological processes during the period 2017 - 2019 in the catchment area of
the Studena Dam, the main water source of the town of Pernik, are considered. A comparison is made between the
inflow into the dam lake, calculated on the basis of its monthly outflow and water volume change and the one obtained
by precipitation-runoff hydrology model. Anthropogenic impacts are analyzed using information about the actual
structure and dynamics of the water use during the crisis period. The results of the overall analysis show a crucial role of
the anthropogenic factor, incl. inappropriate management of the dam, as the main reason for the water crisis.
Keywords: water scarcity, rainfall -runoff model, water use, Pernik, Bulgaria

1. Въведение
В края на 2019 г. язовир „Студена“ е с критичен обем вода от 4 млн. куб.м при капацитет от 25 млн.
куб м, т.е. язовирът е практически изпразнен. Вследствие на това настъпва водна криза и на гр.Перник и
околните селища в Софийска област е наложен режим на водоподаване с продължителност 6-10 часа в
продължение на 8 месеца.
Van Loon & Van Lanen (2013) отбелязват, че често понятието „недостиг на вода“ се обвързва повече с
влиянието на природни фактори върху ограничени по обем водни ресурси, отколкото с ролята на
антропогенни фактори – факт, който има силно влияние върху управлението на водите.
Настоящето изследване разглежда естествените и антропогенни фактори за недостига на вода в гр.
Перник, Софийска област, през 2019-2020 г. Симулирани са климатичните и хидроложките процеси за
периода 2017 – 2019 г. във водосбора на основния водоизточник на гр. Перник - яз. Студена.
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Антропогенните въздействия са анализирани с помощта на информация за фактическата структура и
динамика на водоползването през кризисния период.
Приложен е комплексен подход към разглеждане на хидроложките процеси, управлението на яз. Студена
преди кризата и по време на нея. За първи път се провежда математическо симулиране на речния отток в
горното течение на р. Струма, където е разположен водосборът на яз. Студена.
Резултатите от цялостния анализ показват наличието на антропогенен фактор и недобри управленски
практики и в частност нецелесъобразното стопанисване на язовира.

2. Методика на изследването
2.1. Обхват на изследването
Водосборът на яз. „Студена“ се намира в южния склон на планина Витоша с площ 135 km2, средна
надморска височина 1255 m и среден наклон 66 ‰ (Фиг.1). Включва се в речния басейн на р. Струма,
развит в планинския и високопланинския хипсометричен пояс, и с карстов район по течението на главната
река преди вливането ѝ в язовира.

Фигура 1. Водни обекти в Пернишка област

Язовирът е разположен на 15 км източно от гр. Перник, пуснат е в експлоатация през 1955 г. Той е
годишен изравнител с общ обем 25,2 млн. м3 (МОСВ, 2017-2020), височината на стената е 53 м с коти на
НВРВН – 843,30 м и преливен ръб - 840,00 м. Месечното водоползване от язовира е от 2,2 млн. м3 до 2,42
млн. м3. Включен е в групата на комплексните и значими язовири съгласно Закона за водите и в групата на
стратегическите язовири с национално значение за питейното водоснабдяване (Мин. съвет, 2009).
Сравняват се притокът в яз. „Студена“ и моделираният отток от водосборната му област въз основа на
климатични данни. Притокът в яз. „Студена“ е определен с мониторингови данни от изменението на
месечния му обем и регистрирания разход на вода - взети от месечните графици за ползване на водите от
комплексните и значими язовири, публикувани от МОСВ (МОСВ, 2017-2020). Моделираният отток от
водосбора на яз. „Студена“ е симулиран с хидроложкия модел за валеж-отток Community Land Model
(CLM) - за периода 2017-2019 г. (Oleson et al., 2004).
Представени са и резултати от други изследвания за изменението на водния обем в яз. «Студена» с
използване на мониторингови данни от спътникови наблюдения, както и на данни за съседния яз.
«Дяково».
Друг язовир в района, свързан с разглежданата тема, е яз. „Пчелина“ с общ обем 54,200 млн. м3
(МОСВ, 2017- 2020). Той е в групата на комплексните и значими язовири съгласно Приложение 1 в Закона
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за водите. Изграден е през 1970-те години за захранване с вода за промишлени нужди на тогавашното ДМЗПерник (Ленин), днес „Стомана индъстри“АД.
Антропогенните въздействия са анализирани с помощта на информация за фактическата структура и
динамика на водоползването през кризисния период. Оценка на антропогенния фактор е направена чрез
детайлен анализ на публични данни на МОСВ за разрешеното водоползване и наличните месечни водни
обеми в яз. «Студена» и съседния му яз. «Пчелина», както и на информация за основните водоползватели.
Специално внимание е отделено и на минимално допустимото (екологично) водно количество за
опазването на водните екосистеми съгласно чл. 117. (1) от Закона за водите с оглед управляването му
съобразно бедствената ситуация. Разгледан е оценения от МОСВ разрешен екологичен отток.
Допълнително е изчислен екологичния отток по методиката съгласно чл. 135, ал. 1, т. 1 в Закона за водите,
като е използвана информация за притока към язовира през периода 1984-2008 г., обоснован като
представителен (Споразумение на МОСВ и НИМХ, 2015).
2.2. Математическо моделиране
Community Land Model (CLM3.0) e последно поколение хидроложки модел (Oleson et al., 2004),
който симулира в детайли водния и енергийния цикъл и работи в Linux платформа. Това е пространствено
динамичен модел, който разглежда в детайли хидроложките, атмосферните и фенологичните процеси на
земната повърхност и в почвата. Обобщено представяне на водният баланс с модела CLM е дадено с
уравнения (1), (2) и (3):

qинфилтрация=qвалеж-qотток-qизпарение
(1)
В уравнение (1) оттокът от водосбора qотток (мм/сек) се изчислява на базата на модела TOPMODEL
(Niu et al., 2005), където чрез нивото на подземната вода и разпрeделението на топографски индекс се
оценява процентното съдържание на площта на „наситена зона” (fнаситена площ) и процентното съдържание
на площта на „ненаситена зона” (1-fнаситена площ). В случай на „наситена зона” почвената повърхност е
водонаситена и падналият там валеж се трансформира в отток. Ако почвеният слой е непропусклив, тогава
падналият валеж се оттича като отток (2):

qотток =qвалеж
(2)
Ако почвеният слой е пропусклив, тогава падналият валеж е сумата от оттока от наситената площ и
оттока от ненаситената площ:

q отток = fнаситена площ.qвалеж + (1-fнаситена площ).wвлажност.qвалеж
(3)
Водният поток qинфилтрация (мм/сек), който се инфилтрира в почвеният профил и подхранва
подземните води се изчислява по уравнение (1) от вече определените потоци отток и изпарение.
Изпарението се изчислява чрез методиката на „Monin–Obukhov similarity theory“ (Foken, 2006).
За приложението на модела са използвани климатични данни на НАСА (reanalysis data sets of the
National Centers for Environmental Prediction) - валеж, температура на въздуха, атмосферно налягане,
влажност на въздуха, радиация и скорост на вятъра, с резолюция 1,8o х 1,8o (Kalney et al., 1996). Заредените
данни за почвени хидрофизични параметри, земно покритие и фенологични характеристики са за
пространствена мрежа с резолюция 0,050 х 0,050 (Loveland et al., 2000). Като начални условия за 10 почвени
слоя се задават температура със стойност 283 oК и обемна почвена влажност със стойност 0.3 сm3/ сm3,
граничните условия на почвената повърхност се задават с изброените климатични данни на всеки 6 часа, а
на дъното на моделираната почвена колона на хоризонт 3,43 м граничното условие е свободно оттичане,
т.е. гравитационното постъпване на вода в дълбочина е равно на коефициента на филтрация.
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3. Резултати и анализ
3.1. Природни фактори
Моделът CLM е зареден с климатични данни за периода 2017-2019 г. Резултатите от симулацията са
показани на Фиг. 2, където моделираният отток от водосбора на яз. Студена е сравнен с притока в язовира,
оценен с данните на МОСВ относно месечните обеми и разхода на вода.
Сравнението показва, че в началото на симулацията в периода януари-април 2017 г., когато моделът
се адаптира, няма синхрон между моделни и мониторингови резултати, затова ги изключваме от
сравнението. Следва период на хармонизация между двата вида оценки на притока в язовира от май 2017
до октомври 2018 г. След октомври 2018 до юни 2019 г. моделните резултати значително надвишават
регистрираните данни за притока в язовира. Тази разлика е от порядъка на 4,2 х 106 м3 вода (4 196 436 м3),
което се губи от язовира и не е регистрирано.

Фигура 2. Моделиран отток и регистриран приток към яз. „Студена“

За периода август-декември 2019 г. следва отново синхрон между симулирани и наблюдавани
резултати (Фиг. 2). Той отразява започналото след август 2019 г. негативно влияние на климатичните
фактори - период на екстремно есенно-зимно засушаване от поне 7 месеца, когато валежите са
незначителни и оттокът е минимален. Съчетано с гореспоменатата нерегистрирана липса на 4,2 х 10 6 м3
вода това води до минимален приток и невъзможност да се пълни язовира.
На базата на сравнителния анализ (симулиран отток - изчислен проток) в язовира са изчислени
значителни загуби от язовира, което предполага намаляване на подземния ресурс и възникване на
хидрогеоложка суша. Хидрогеоложката суша може да възникне вследствие на метеороложка суша,
антропогенно въздействие или комбинация от двете (Друмева, 2015). Тя би нарушила екологичното
равновесие и притокът в яз. „Студена“ ще е минимален за известен период от време, дори и при обилни
валежи, докато не се попълни подземният резервоар.
Полученият резултат се потвърждава и от други изследователи, изчислили изменението на площта на
водното огледало на яз. „Студена“ с помощта на снимки от сателитите Sentinel 1 и Sentinel 2 (Radeva et al.,
2020). Според тяхното изследване от септември 2018 г. се наблюдава рязко намаляване на площта, респ.
обема на водата в язовира, което е нелогично при влажната 2018 г.
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Хипотезата за предизвикана хидрогеоложка суша е проверена с отчетени понижени нива на
подземните води и ниски или нулеви дебити в изворите. Разполагаме с месечни данни за дебита на извор
Боснек от водосбора на яз. „Студена“ (НИМХ, 2013-2020), намиращ се близо до последния (Фиг.4).

Фигура 3. Извор Боснек, локация и хидрогеоложки данни

Извор Боснек е известен с наименованието Живата вода, за който има сведения още от 17 век (НИМХ,
2014; Михайлова и др., 2006). Той принадлежи към подземно водно тяло BG4G0T1T2T3037, на триаски
карстов Голобърдовски басейн. Както се вижда от Фиг. 3, разглежданите години 2017 и 2019 не са били
сухи, 2017 (валеж 813 мм) и 2019 (валеж 800 мм) са били средновлажни години за планинския водосбор на
яз. „Студена“, докато 2018 е била многоводна година с годишен валеж около 1200 мм. И за трите години е
характерно значително намаляване на дебита в извора през есенно-зимния период. Но през 2018-2019 г.
продължителността на минимален дебит е по-голяма, отколкото през 2017 г. въпреки обилните валежи през
2018 г. В края на 2019 г. изворът дори пресъхва за три месеца, което не се е случвало за последните 16
години, за които имаме обобщени данни за дебита на извора. Месечни данни за дебита на извор Боснек от
2013 г. досега са дадени графично на Фиг. 4, която показва, че за периода 2013-2020 г. изворът не е
пресъхнал дори през най-сухата година - 2013 с годишен валеж 700 мм. Това потвърждава резултата от
симулацията с хидроложкия модел за нерегистрирани загуби/отнемания на води от язовира и причинена от
това хидрогеоложка суша.
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Фигура 4. Месечно разпределение на дебита на карстов извор „Боснек“ за 2013-2020г.

Горният анализ показва, че природните/климатичните фактори не са основна причина за
значителното намаление на водите в яз. „Студена“, причинило такова и на подземния отток, доказано от
пресъхването на извор Боснек през септември-декември 2019 г.
Това се потвърждава и от сравнението в динамиката на водните обеми на яз. „Студена“ и
намиращия се на 30 км от него яз. „Дяково“, предназначен за водоснабдяване на гр. Дупница. В периода
2014-2017 г. водните им обеми се движат в синхрон, но през април-ноември 2019 г. тези в „Студена“ рязко
падат, показващо нерегистрирани отнемания на вода с антропогенен характер.
3.2. Анализ на антропогенните фактори
Антропогенните фактори определят структурата и динамиката на използване на водите от язовирите в
района на Перник, както и загубите на водния ресурс. Загубите на вода или т.нар. „неотчетена вода“ e
широко използван показател за оперативната ефективност на публичния доставчик на вода. "Неотчетената
вода" ("non-revenue water", "unaccounted for water") се дефинира като разлика (или отношение) между
годишните обеми на подадената в системата вода и фактурираната консумирана вода. В тази разлика се
включват не само физическите загуби на вода в мрежата, но и нефактуриранатa консумация (Alegre et al.,
2000). Високи стойности на неотчетената вода означават голямо нерегламентирано използване (кражби) на
вода или нефактурирана законна консумация (разходи за противопожарни нужди, промиване на
водопроводи, технологични нужди на пречиствателните станции и други нормативно обосновани разходи),
остаряла мрежа (т.е. много течове) и пасивност на оператора относно контролиране на загубите. Ниски
стойности на показателя показват, че разпределителната система е сравнително новоизградена от
качествени материали, че има активен подход от страна на оператора към контрола на загубите или
"политически императив“.
3.2.1. Управление и състояние на водната инфраструктура
За опазването и ефективното използване на водните ресурси има голямо значение управлението и
състоянието на водната инфраструктура. Асоциацията по ВиК, обединяваща общините в област Перник, с
председател областния управител, е възложила чрез договор на „ВиК“ООД-Перник стопанисването,
поддръжката и експлоатацита на яз. „Студена“ и цялата ВиК-мрежа. „ВиК“ООД-Перник е с 51 % държавно
и 49 % общинско участие. (КЕВР, 20191). Яз. „Пчелина“ се стопанисва от „Напоителни системи“ ЕАД. До
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2003 г. те са подавали от него вода за промишлеността на Перник в размер на 2,7 млн. м3/мес, след което
този язовир спира да се използва от индустриалните предприятия поради висока цена на водата.
Състоянието на водната инфраструктура се отразява пряко както на възможностите за използване на
водния ресурс, така и на физическата му загуба по трасето. Стената на яз. „Студена“ е ремонтирана по
проект „Развитие на общинската инфраструктура“ с 32 млн. лв. финансиране от държавния бюджет и заем
от Световната банка. Ремонтът на водния откос започва през юли 2017 г. и приключва в края на 2018 г.
Извършен е под вода от водолази без прекъсване на експлоатацията. Вода от язовира не е изпускана
принудително заради ремонта съгласно официалните изявления на отговорните институции (МРРБ).
Съседният язовир „Пчелина“ не може да се използва за водоснабдяване поради компрометирани
съоръжения и инфраструктура.
Водоснабдителната мрежа в гр. Перник отдавна е в лошо състояние, което се проявява в чести аварии
и големи загуби на вода. Преди разглеждания критичен период „ВиК“ООД-Перник не проявява съществена
активност за намаляване на загубите при доставката на вода. Тогава в бизнес плана на оператора („ВиК“Перник, 2016) е заложено само една трета от разрешеното за водовземане водно количество да достига до
абонатите при предвидени 68% загуби на вода в преносната мрежа. Фактическите загуби са още по-големи
-74,72 % (КЕВР, 20192), т.е. ¾ от водата, доставяна за Перник от яз. „Студена“, се губи. Към настоящия
момент, след опита от водната криза, в града вече се осъществява широко-мащабна подмяна на износени
водопроводи.
3.2.2. Управление на водоползването в района на гр. Перник
Управлението на водоползването в района на Перник се осъществява от няколко организации. По
закон водите на комплексните язовири се управляват от Министерството на околната среда и водите
(МОСВ), което утвърждава месечните графици за водоползването от язовирите. Всеки месец на база
актуалното състояние на водоема се предписват лимити за ползване. „ВиК“-Перник експлоатира яз.
„Студена“, който е с основно предназначение питейно-битово водоснабдяване, но има водоползватели и от
други отрасли.
Преди кризисния период разрешеното месечно водоползване от яз. „Студена“ (МОСВ, 2017-2020)
(Табл. 1), е от 2,4 млн. м3 до 2,18 млн. м3 (вкл. за производство на електроенергия), от които :
 за питейно-битово водоснабдяване на гр. Перник - 1,55-1,65 млн. м3;
 за промишлено водоснабдяване на „Стомана индъстри“ АД - от юли 2018 г. до октомври 2019 г. по
0,28 млн. м3 вода, като само за януари и февруари 2019 г. - по 0,15 млн. м3;
 за „Топлофикация Перник“ АД с ТЕЦ „Република“ - 0,08 млн. м3;
 за осигуряване на минимално допустим (екологичен) отток в реката след язовира - 0,41 млн. м3.
Големият водопотребител „Стомана индъстри“ АД до 2003 г. е ползвал вода за промишлени нужди от
яз. „Пчелина“, след което сменя доставчика си заради предлагана по-ниска цена на водата. Тогава „ВиК“Перник убеждава отговорните институции, че язовир „Студена“ има достатъчно вода да захранва и
промишлеността наред с населението на Перник и околните села. За водата от яз. „Студена“ за
промишлени нужди на „Стомана индъстри“ Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) е отредила
цена за „доставяне на вода с непитейни качества“ от 0,126 лв./м3 без ДДС - 10,5 пъти по-ниска от цената на
доставяната вода за населението в района на Перник – 1,321 лв./м3 без ДДС (КЕВР, 2018). През последните
години металургичното предприятие на „Стомана индъстри“ отказва да се върне към промишлено
водоснабдяване от яз. „Пчелина“, въпреки предложението на „Напоителни системи“ ЕАД да ремонтира
последния за своя сметка. Така водно количество от 3100 м3/сек. прелива от язовир „Пчелина“ към река
Струма в посока Гърция, без да се използва, вкл. и по време на водната криза в района на Перник.
На базата на актуална информация от страницата на МОСВ е направен анализ на изменението на
завирения обем в яз. „Студена“ – Vналичен, спрямо общия му обем от 25,2 млн. м3 в % (Табл.1).

261

Conference Proceedings
“Climate, atmosphere and water resources in the face of climate change”, Volume 2
Sofia, 15 - 16 October 2020

Табл. 1. Изменение на водния обем в яз. „Студена“ и разход за периода 2017-2019 г.

По данни от (МОСВ, 2017-2020)

Данните показват, че още за периода юни-декември 2018 г. наличният обем има намаляваща
тенденция. Завиреният обем през юни 2018 г. е 81%, т.е язовирът е пълен 81%, а през декември 2018 г. е на
половината – 55%. Причините за липсата на тези 26% от обема на язовира могат да се търсят в две посоки –
намален приток или неправилно управление. В случай, че обемът в язовира видимо намалява, би трябвало
да се вземат съответни управленски мерки за съхраняване на водния ресурс с оглед спазване на законово
регламентираните приоритети за водоснабдяване - съгласно чл. 2а и чл. 50 на Закона за водите правото на
всеки гражданин на достъп до вода за питейно-битови цели е първи приоритет преди удовлетворяване на
исканията за промишлени цели, отдих и хидроенергетика. В случая се наблюдава обратното – за същия
период водата, подавана към „Стомана Индъстри“ АД, е константно число и то е два пъти завишено – през
юни 2018 е 0,14 млн. м3, а в периода юли-декември е 0,28 млн. м3 (Табл. 1). Същият подход се наблюдава и
през 2019 г. – необосновано завишен позволен разход в условията на водна криза. Аналогична е ситуацията
и с т.н. минимално допустим (екологичен) отток в реката след язовира. Изчисленият екологичния отток по
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методиката съгласно чл. 135, ал. 1, т. 1 в Закона за водите - като 10 на сто от средномногогодишното водно
количество (Иванов & Бурназки, 2020), но не по-малко от минималното средномесечно водно количество с
обезпеченост 95 на сто, има стойност Q10% = 0,307 млн. м3 която е по-малка от заложените за яз. „Студена“
0,410 млн. м3 в месечните графици за ползване на водите от комплексните и значими язовири на МОСВ.
Последното количество не е намалено и след започване на водната криза, въпреки регламентираната
възможност за това. Може да се предположи, че това е правено с цел получаване на по-големи приходи от
производство на електроенергия от ВЕЦ „Студена“, намираща се под язовира.
С настъпването на водната криза на 1.11.2019 г. МОСВ намалява разрешеното месечно количество
вода за питейно-битови нужди на Перник, но не и това за индустриалните потребители. На 18.11.2019 г.
жителите на Перник минават на 18 ч./ден „сух“ режим. Тогава МОСВ излиза със становище, че предвид
продължаващо засушаване в района на гр. Перник и минимален повърхностен отток, респективно
минимален приток в яз. „Студена“, характерен за много суха година с обезпеченост 95%, следва „ВиК“Перник да предприеме действия за включване на допълнителни водоизточници за питейно-битово
водоснабдяване. Чак на 19.11.2019 г. МОСВ забранява подаването на вода за други цели освен питейнобитови съгласно разпоредбите на чл. 53, ал.3 от Закона за водите (КЕВР, 20191). Бавната управленска
реакция води до тежък воден режим за питейно-битовите нужди на население от 124 000 души в градовете
Перник и Батановци, и 9 села в региона между ноември 2019 г. и юни 2020 г .
Получените от изчисленията в настоящото изследване нерегистрирани липси от около 4,2 млн. м3
вода в яз. „Студена“ за периода от м. септември 2018 г. до м. юли 2019 г. са най-вероятно от
нерегламентирано отклоняване на вода по различни начини, както и от липсата на контрол върху това
отклоняване. В публичните източници има редица примери за това. Хипотезата за решаващата роля на
човешкия фактор за недостига на вода се потвърждава от последвалото постепенно възстановяване на
водния обем в яз. „Студена“ до 21,558 млн. м3 към 30 октомври 2020 г. след проведените разследвания и
прекратяването на нерегламентираните отклонявания на вода.

4. Изводи
Резултатите от цялостния анализ показват, че антропогенните фактори, вкл. неефективно
управление и нерегламентирано отклоняване на води от яз. „Студена“, през 2019 г. в съчетание с
климатичните фактори - последвало засушаване, са основни причини за настъпилия недостиг на вода в
района на Перник през 2019-2020 г. Това довежда до тежък „сух“ режим, ограничаващ драстично
ежедневния достъп до вода за питейно-битови нужди на население от над 120 000 души за период от 8
месеца. Случаят с водната криза подчертава изключителното значение на институционалния капацитет и
спазването на законодателството при управлението на водите и водната инфраструктура.
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Climatic and soil characteristics and crop parameters of optimized agro-climatic
regions for maize
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Abstract. The objectives of the study are to discuss and provide appropriate climatic and soil characteristics and crop
parameters for decision making on maize irrigation relative to five agro-climatic regions in the form of: a) quantiles of
inter-annual and inter-regional variability of precipitation and ET0; b).Bulgarian maps with average precipitation and
average reference evapotranspiration ET0; c) Bulgarian soil classes in terms of texture, field capacity, wilting point and
total available soil water (mm m-1); d) validated crop ET modelling parameters, as limiting dates of local maize
development stages, appropriate crop coefficients Kc and soil water depletion fractions for no stress p. Finally, the
conventional maize irrigation depths are compared with that simulated through the validated soil water balance (SWB)
WinISAREG model application to identified agro-climatic regions. Considered ET0 and precipitation are the main
climate variables that influence crop water requirements for irrigation. However, irrigation requirements are also
influenced by soil characteristics, mainly FC, WP and TAW, and crop parameters, as rooting zone depth, validated Kc coefficients and p - fractions relative to the crop development stages and respective limiting dates. All these parameters
are also required input for SWB and irrigation scheduling WinISAREG, PILOTE and others model application. Map of
Bulgarian soils and results of previous studies support identification of soil classes of small, average and large water
holding capacity for each agro-climatic regions.
Keywords: maize irrigation requirements, SWB WinISAREG model, precipitation, reference evapotranspiration PM–
ET0, soil classes, agro-climatic regions identification, spatial distribution maps

Introduction
Climatic and soil characteristics and crop ET parameters are indispensable in the development of national irrigation
requirement and scheduling system (Popova (Ed.) 2012; Pereira & Paredes, 2018). In our former studies the
simulation soil water balance SWB and irrigation scheduling ISAREG model (Teixeira & Pereira, 1992; Pereira еt
al., 2003) used to be validated to maize crop grown at several experimental fields, representing the “soil-climateirrigation management” conditions of Bulgarian plains (Popova, 2008; Ivanova and Popova, 2011; Popova &
Pereira, 2011; Ivanova, 2013). The validated crop parameters, as the dates limiting crop growth periods and related
to them crop coefficients Kc, that is a ratio between crop and reference evapotranspiration, and depletion fractions
p, that is the soil water fraction that may be extracted by the crop without causing water stress, used to be
implemented latter on to assess the vulnerability of Bulgarian agriculture to drought and to optimise irrigation
scheduling options for maize crop in terms of “soil-irrigation technology-climate” under historical, present and
scenario built weather conditions (Popova, 2008; Popova & Pereira, 2011; Alexadris et al. (Ed.G.Gregorich), 2012;
Popova et al., 2015).
In our last studies the validated SWB WinISAREG model used to be applied also to simulate net irrigation
requirements for maize in the scale of Agro-Climatic regions (AC), identified on the basis of average reference
evapotranspiration for July and August PM-ET0July-Aug computed for the period 1951-2004 (Popova et al., 2018).
The objectives of present study are to discuss and provide the required climate and soil characteristics and crop
parameters for these AC regions in terms of: a) Quantiles of “inter-annual” and “inter-regional” variability of
precipitation and ET0; b). Bulgarian maps with average precipitation and average reference evapotranspiration ET0;
c) Bulgarian soil classes in terms of texture, Field Capacity, Wilting Point and Total Available soil Water TAW
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(mm m-1); d) Validated crop ET modelling parameters, as appropriate crop coefficients Kc and soil water depletion
fractions for no stress p relative to the duration of local crop growth stages and limiting dates; e) Comparing
simulated net irrigation requirements using WinIsareg model with the conventional depths (Zahariev et al., 1986).

Material, Methods and Results
Climatic characteristics for identified AC regions
Climate of the identified Agro-Climatic regions (AC) was characterised on the basis of a long-term (1951-2004)
data relative to representative meteorological stations at: Sofia field (AC I), Silistra (AC II), Lom and Varna (AC
III), Pleven, Plovdiv and Stara Zagora (AC IV) and Sandanski (AC V) (Fig. 1).

Figure 1 Experimental fields of ISSAPPNP and meteorological stations of NIMH in Bulgaria
The climate is featured as a moderately continental in Sofia field (AC I) and northern locations of Silistra, Lom and
Pleven (AC II, AC III and AC IV) and a transitional continental over the Thracian plain, South Bulgaria, as
represented by the stations in Stara Zagora and Plovdiv (AC IV). The climate is a northern Black Sea in Varna (AC
III), while it is a transitional Mediterranean in Sandanski (AC V).
Monthly precipitation and reference evapotranspiration (ET0) relative to the period 1951 to 2004 at selected
locations are presented in Fig. 2.
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Figure 2 Average monthly precipitation (mm) and reference evapotranspiration PM-ET0 (mm day-1) (□) relative to
the period 1951-2004; bars represents 80% confidence interval for the averages during the whole period 19512004г; I AC Region (a) и (b) Sofia; II AC Region (c) и (d) Silistra; III AC Region (e) и (f) Varna and Lom; IV AC
Region (g) и (h) Pleven and Plovdiv; V AC Region (i) (j) Sandanski.
Precipitation represents wet, average and dry years, i.e., when the probability for being exceeded is respectively 10,
50 and 90%. The precipitation during the maize cropping season (“May-Sept”) shows a great inter-annual
variability and a non-negligible seasonality, with less precipitation during the months of July, August and
September, when maize flowering and yield formation occur (Fig. 2a, 2c, 2e, 2g and 2i). Due to the Balkan
mountain that crosses the country from East to West, there is also an evident spatial variability with larger
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precipitation in the stations of large elevation (like Sofia, 550 m a.s.l., AC I, Fig. 2a) and in the northern locations
representing AC regions II (Silistra, Fig. 2c), III (Lom, Fig. 2e) and IV (Pleven, Fig. 2g).
ET0 was computed with the PM–ET0 equation (Allen et al., 1998) using only temperature data as described by
Popova (2008), Ivanova (2013) and Popova et al. (2015). ET0 refers to low, average and high climatic demand
conditions, when ET0 values are exceeded with a probability 90, 50 and 10% respectively. ET 0 shows much less
inter-annual variability than precipitation, as indicated by the bars representing the 80% confidence interval, and is
predominantly higher in southern regions, reaching in July 5.6 mm day-1 at AC region V (Sandanski, Fig. 2j) and
5.3 to 5.2 mm day-1 at AC region IV (Plovdiv/Pleven and Stara Zagora, Fig. 2h).
High Peak Season ET0 is 4.9-4.7 mm day-1 in the northern regions AC III (Lom, Varna) and AC II (Silistra) (Figs.
2f and 2d) and reaches a minima of 4.4-4.0 mm day-1 in AC region I (Sofia field) (Fig. 2b). ET 0 follows a regular
seasonal distribution, with maxima in July and August when precipitation is smaller (Fig.2).
Probability curves of occurrence for seasonal precipitation and reference evapotranspiration ET 0, relative to the
whole “May-Sept” season and the high demand “July-Aug” period are compared for the representative locations in
Figs. 3 and 4.
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The “May-Sept“ seasonal precipitation is the highest and practically identical at AC regions I (Sofia) and
IV (Pleven), varying between 120 and 550-700 mm and could be quite different within the AC regions IV (Plovdiv
vs. Pleven) and III (Varna vs. Lom) (Fig. 3a). As it may be observed comparing the probability curves in the figure,
the curves for Sofia and Pleven are above all others. Comparing the eight curves, it may be also concluded that
seasonal precipitation “May-Sept” for maize should increase in the following order: Sandanski (AC V), Varna (AC
III), Silistra (AC II), Lom (AC III), Plovdiv and Stara Zagora (AC IV), Pleven (AC IV) and Sofia (AC I).
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Regarding the peak demand period “July-Aug”, inter-regional precipitation differences are about half of those
related to the whole cropping season. Except for Silistra (AC II), they increase in a similar order as that relative to
“May-Sept” (Fig. 3b). However, “inter-regional” differences become much smaller in the dry years (P>90%) and
augment over the average and wet years. It could be concluded that seasonal and high demand season precipitation
are the lowest at AC V (Sandanski) and AC III (Varna) and the highest at AC regions I (Sofia) and IV (Pleven)
(Figs. 3a and 3b).
268

Conference Proceedings
“Climate, atmosphere and water resources in the face of climate change”, Volume 2
Sofia, 15 - 16 October 2020

The inter-seasonal variability of reference evapotranspiration totals PM-ET0 “May-Sept”, compared with
precipitation, is much lower (Fig. 4).
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Figure 4 Comparison of reference evapotranspiration РМ-ЕТ0 (mm) probability of exceedance curves for
eight climate stations, representing the identified AC regions and relative to: а) Cropping Season “May-Sept” and
b) High Demand Season “July-Aug”, 1951-2004.
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Seasonal evapotranspiration demands PM-ET0 “May-Sept” are the largest in the driest AC Region V (Sandanski)
ranging 740 to 840 mm and about 30-110 mm less than that in AC Region IV (Stara Zagora, Plovdiv and Pleven).
ET0 “May-Sept” are 70-90 mm lower than that in AC Regions III and II (Lom, Silistra and Varna) and the least in
AC Region I (Sofia) (Fig. 4a).
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During the high demand season “July-Aug” the differences between locations in terms of ET 0 are half than those
relative to ET0 “May-Sept” (Fig. 4b).
In order to characterise the distribution of seasonal precipitation and monthly PM-ET0 over the agricultural country
territory, references on respective maps based on more than 40 agro-meteorological stations of good spatial
coverage in elevation and climate zones were studied as well (Alexandrov, 2011; Moteva et al., 2015).
Spatial distribution of seasonal precipitation in Bulgaria is characterised as a nonuniform over the country territorry
(Alexandrov, 2011; Fig. 5a).
b)

a)
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Figure 5 Spatial distribution of: a) Seasonal Precipitation “April-September” (mm) and b) Summer Precipitation
(mm) (V. Alexandrov (Ed.) 2011)
During the warm half of the year (April to September) most of the Eastern communities and those along the
Blacksea coast are exposed to a greate risk of drought (Fig. 5a). The same holds thrue for the communities of
Petrich and Sandanski (AC region V) in Blagoevgrad region. It is important to drow attention to the whole SouthEast Bulgatia (except for the community of Malko Tarnovo) that is potentially vulnarable to atmosheric drought
during the period from April to September (AC regions IV and V, Fig. 5a).
It is observed also that the territories around Yambol (AC region IV) and along the river valley of lower Struma
(AC region V), around Sofia (AC region I) and Plovdiv (AC region IV), South Bulgaria, are potentially vulnerable
to drougth in spring. Gulyantsi community near by Pleven, North Bulgaria (AC region IV) is at risk of seasonal
drougth too (Fig. 5a). The communities around Haskovo and Svilengrad (AC region V), Yambol and Burgas (AC
region IV) and Karnobat (AC region III), South Bulgaria, and Dobrich (Balchik and Kavarna, AC region II) and
Shabla (AC region I) and the extreme South-West part of the country are the most vulnerable to drought due to the
scarce precipitation in summer (Fig. 5b). During summer the Danube plain gets more precipitation than the
Thracian Lowland while in autumn the former is potentially vulnerable to smaller precipitation (Alexandrov, 2011).
Monthly (average for the period 1981-2010) distribution of ET0 (mm) indicates that the stations of Sandanski,
Petrich, Haskovo and Kardjali (AC V) and Yambol, Sliven, South Bulgaria and Pleven, North Bulgaria (AC IV),
have the greatest evapotranspiration demand in all months (Fig. 6, Moteva et al., 2015).

a) June

b) July
c) August

Figures 6 Spatial distribution of the average reference evapotranspiration PM-ЕТ0 (mm) in: a) June, b)

July and c) August, 1981-2010 (Moteva, Kazandjiev, Georgieva, 2015)
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The stations of Sofia and Dragoman, South Bulgaria and Shabla, North-East Bulgaria (AC I), have the lowest ET0
demands (Figs. 6a, 6b, 6c). According to Moteva et al. (2015) the ET0 monthly climatic values vary over the
country in the following ranges: in April – 62.9-92.3 mm; in May – 86.9-130.3 mm; in June – 107.7-162.0 mm
(Fig. 6a); in July –127.4-184.2 mm (Fig. 6b); in August – 109.8-157.8 (Fig. 6c); in September – 70.8-103.5 mm.
The statistical and graphical analysis of average ET0 in terms of the identified unified agro-climatic regions shows
that:
• The climate in AC region V is a Transitional-Mediterranean having the highest reference evapotranspiration
during July and August ЕТ0July-Aug= 5.6-5.2 mm/d in this country (Fig. 2j). It spreads over the blue and black zones
in extreme southern Bulgaria covering a range of 166<ЕТ0July<185 mm month-1 (Fig.6b) and 146<ЕТ0Aug<160 mm
month-1 (Fig. 6с).
• It is followed by the AC region IV that covers the gray and green zones of average reference
evapotranspiration within the range 156<ЕТ0July<165 mm month-1 (Fig. 6b) and the blue zone of
141<ЕТ0Aug<150 mm month-1 (Fig. 6с) corresponding to a daily rate of ЕТ0July-Aug=5.4-5.2mm/d in Plovdiv, Pleven
and Stara Zagora (Fig. 2h).
• AC region III unifies the communities of Varna, Lom, Vidin, Kyustendil, Blagoevgrad and Karnobat that
experience a highest risk of atmospheric drought during the warm half of the year (Fig.5a). AC III is characterized
as a region of lower reference evapotranspiration in July and August (4.9 - 4.7 mm/d, Fig.2f) relative to dark
yellow zones of 146<ЕТ0July<156 mm month-1 (Fig.6b) and green to grey zones of 130<ЕТ0Aug<140 mm month-1
(Fig.6с).
• AC Region II spreads over the white to yellow areas around Targovishte, Shumen, Dobrich, Silistra,
Pavlikeni and Kneza communities in the Danube Plain (Fig.6b) where maximums of average ET0 July-Aug=4.74.2 mm/d have been observed (Fig.2d). Monthly ET0 totals range within the limits 130<ЕТ0July<146 mm month-1
(Fig.6b) and 125<ЕТ0Aug<135 mm month-1 respectively of the yellow and green zones in Fig.6с.
• AC Region I consists of Sofia field, Dragoman, Elin Pelin and Shabla communities. It should be
characterized as a region of the lowest average monthly maximums of ET0 July-Aug=4.4-4.0 mm/d in this country
(Fig.2b). AC I covers the white and light-yellow zones of 130<ЕТ0July<146 mm month-1 in July (Fig.6b) and
110<ЕТ0Aug<125 mm month-1 in August (Fig.6с).
• In final analyses the highest ET0 maximums and the scarce summer precipitation are inherent to AC regions
V (Sandansky, Svilengrad, Haskovo and Kardjali, Figs.2i 2j 5b 6a 6b 6c). The minimum average ET0 values from
April to June are calculated for the Black Sea Region (Varna, AC Region III, Fig. 2f) and from July to September –
for the Danube Plain (Targovishte, Shumen and Dobrich, AC region II, Figs. 6b and 6c).
• Up to the period “April-September”, the lowest minimal, maximal and average ET0 values are peculiar to
AC regions I, II and III, while the highest ones – to AC regions IV and V (Figs. 4a and 6).
Fig.7 shows”one-to-one” relationships derived between the average monthly values of reference evapotranspiration
PM-ЕТ0-FAO56 (mm/month), computed with climate data observed in the agro-meteorological stations at Sofia,
Plovdiv, Stara Zagora, Sandanski, Lom, Pleven, Silistra and Varna during two different periods: from 1951 to 2004
(Popova et al., 2015) (Х - axis) and from 1981 to 2010 (Moteva et al., 2015) (Y - axis).
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Figures 7 “One-to-one” relationships between the average monthly ET0values relative to the periods 19512004 (Popova, Ivanova, Alexandrov, 2014) (Х - axis) and 1981-2010 (Moteva, Kazandjiev, Georgieva, 2015) (Y axis) for: а) June, b) July, c) August.
Statistical analyses show that the best coincidence between the ЕТ 0 results (R2=0.89) is found for the month of
August. The coefficient of determination relative to June and July is slightly lower (R2=0.80 and R2=0.83), showing
acceptably precise relationship at a standard error of estimation below 5.80 mm/month and a slope coefficient
ranging from 0.90 for June to 0.99 for July.
Soil characteristics for identified agro-climatic regions
Soil characteristics for identified AC regions are based on former studies on physical, hydraulic, hydrological,
mineralogical and other soil properties (Doneva, 1976; Eneva, 1993; Varlev et al., 1994; Koinov et al., 1998;
Stoyanov, 2008; Mikova, 2002; Boneva, 2012), carried out in the experimental fields of “N. Poushkarov” Institute
of Soil Science at Bojurishte, Chelopechene and Gorni Lozen (AC Region I), Slivo Pole (AC II), Sadievo and
Kovachitsa (AC III), Tsalapitsa, Zora, Pustren and Gorni Dabnik (AC IV) and others (Fig. 1).
Detailed data on soil genesis and texture, field capacity FC (cm-3 cm-3), wilting point WP (cm-3 cm-3), mineral
content in % of clay fraction in the soil have been defined for a number of soil profiles (peddons) and used to build
a dataset on TAW (mm m-1) (Eneva, 1997; Varlev & Popova, 1999; Varlev, 2008; Stoyanov, 2008; Popova et al.,
2006; Popova, 2008; Popova et al., 2015). Three soil classes in terms of TAW have been defined for the purpose of
multiplication of WinISAREG model results in the scale of the country (Bоnevа, 2012).
Typical soils in the plains of South Bulgaria are the Leached Cinnamonic Forest soils of small, medium to large
water holding capacity, as: TAW=106 mm m-1 at Chelopechene EF (AC I); TAW=136 mm m-1 at Zora EF (AC IV)
and TAW=171-178 mm m-1 at Gorni Lozen (AC I) and Sadievo (AC III) EFs (soil №8 in Fig. 8).
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Figure 8 Soil Map of Bulgaria in Atlas of the soils in Bulgaria. (V. Koinov, I. Kabakchiev, K. Boneva,
1998) Zemizdat, Sofia
The Vertisols are soils of predominantly large TAW that varies within the limit 173<TAW<180 mm m-1, as it is
observed in the fields at AC I (Bojurishte) and AC IV (Pustren) (Figs. 1 and 8; Popova, 2008). Except for Sofia
field and Stara Zagora region, the Vertisols are also wide-spread around Burgas (AC IV), Haskovo (AC V) and
Karnobat (South-East Bulgaria, AC III) (Stoyanov, 2008; Mikova, 2002).
Soils of small to average water holding capacity (106≤TAW≤133 mm m-1), as coarse-textured Luvisols and
Alluvial/Deluvial-meadow soils, are found on the river terraces located in Sofia field (Chelopechene EF) and
Thracian Lowland (Tsalapitsa EF), as well as in the valleys along The Struma and The Mesta Rivers in Sothern
Bulgaria (soil №12 in Fig. 8).
The most wide-spread soils in North Bulgaria are the Chernozems (Коinov et al., 1998). Total Available Water of
these soils ranges within the limits 157 mm m-1 (Slivo Pole) ≤TAW≤180 mm m-1 (Kovachitsa) (Stoyanov, 2008;
Boneva, 2012). Chernozems are soils of MI (Montmorillonite - Illite) type that are constituted predominantly of
Montmorillonite mineral, consisting 10 to 20% of the soil. That percent changes gradually from the Danube River
to the south, i.e. from Calcareous (soil №1) to Leached (Slivo Pole EF) and Degraded (Gorni Dabnik EF)
chernozems (soils №3 and №4, Fig.8). A feature characteristic of the later is a larger content of Vermiculite, which
in combination with the Montmorillonite, determines larger TAW values of chernozems located in the Middle
Danube Plain and the “Ludogorska-Dobrichka” chernozems’ subzone (Boneva, 2012).
Some Vertisol clay soils of large water holding capacity (TAW≥180 mm m -1) are widespread around Vidin, NorthWest Bulgaria. Small spots of “Karasolutsi” soils of TAW>180 mm m-1, which in terms of water holding capacity
are similar to the Vertisols, are specific for the “Ludogorska-Dobrichka” region in North-East Bulgaria (Fig. 8).
Soils of smaller water holding capacity (106≤TAW≤116 mm m-1), as the coarse-textured Alluvial/Deluvial-meadow
soils, are located on the river terraces in The Danube plain (soil №12 in Fig.8; Koinov et al., 1998; Boneva, 2012)
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Thus, soil water holding capacity in Bulgaria, herein the total available soil water TAW values, is used to define
three main soil classes occurring in the identified AC regions represented by the locations referred above, namely
“small” (106≤TAW≤133 mm m-1), “medium” (about 136≤TAW≤157 mm m-1) and “large” (168≤TAW≤180 mm m-1)
(Fig. 8).
Crop parameters for the identified agro-climatic regions (duration of crop growth stages, limiting dates and maize
varieties for Zahariev and WinISAREG applications)
Comparing crop parameters requires knowing if duration of crop growth stages and limiting dates are the same for
Zahariev et al. (1986) and for WinISAREG SWB model (Pereira et al., 2003) applications. While “Planting” and
“Full maturity/Harvesting” dates of maize are found to be the same for both approaches, names of some crop
growth stages, as well as average night and day air temperature, are not completely identical (Fig. 9).
Crop coefficients KC-curve
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Figure 9 Comparing the duration of observed crop growth stages according to Bulgarian standards,
including Planting and Harvesting date, required in WinISAREG model application. Kc-curve and crop
development stages are relative to maize hybrid H708, Tsalapitsa experimental field, 1987.
Six Agro-climatic groups were defined in Zahariev et al. (1986) by using the temperature conditions characteristics
in spring, pronounced by the date of a permanent increase of average night and day air temperature Tav over 5, 10
and 15oC, and the temperature sums during vegetation period. Average air temperature for Zahariev Tav is
computed as an average of observed air temperatures at 7am, 1pm and 9pm, using following equation:
Tav = (T7am + T1pm +2*T9pm)/4

(eq. 1)

Thus, the starting date of each vegetation period is considered to be the first day of a decade, during which the
average air temperature Tav (eq.1) is constantly over 5oC. The regions, having stable increase of the average
temperature Tav above 10 and 15oC, are separated in two more groups. The existing network of 97 Hydrometeorological stations, having a complete 35-year (1946-1980) observation period at least, served as a basis for
“Zahariev” irrigation regions identification.
The application of WinISAREG model requires observation of real maximum Tmax and real minimum Tmin air
temperatures that are also used for the estimation of average night and day air temperature (Allen et al., 1998):
Taverage= (Tmax + Tmin )/2

(eq. 2)

Relative to other simulation models, like the mechanistic Water Fluxes and Yield (W&Y) WAVE model
(Vancloster et al., 1994), crop development is based on application of the DVS (development stage) approach. The
DVS is proportional to the sum of effective air temperatures required by the crop to reach the beginning/the end of
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“vegetative” (1) and “reproductive” (2) phase (Feddes et al., 1978; Varlev & Popova, 1999; Doneva & Popova,
2016). In the modified CERES-NC-maize model (Jones & Kiniry, 1989; Gabrielle et al., 1995; Popova, 2008) a
water flow sub-model has been implemented, while crop development stages are six and each one is related to a
new organ appearance that is simulated by applying the calibrated so called “degree days” approach.
Regarding Zahariev et al. (1986) and Bulgarian standards, the duration of maize crop growth stages is based on
observation of the occurrence dates relative to: Planting “A”, Emergency, 2-3d to 10-12th leaf appearance “B”,
Tasseling “C”, Flowering, Milky ripening “E”, Waxy ripening and Full ripening “F”, (Fig. 9, Table 1).
Table 1 Limiting dates of main crop development stages, observed for the maize hybrids grown at Sadievo
Experimental field (II and III AC regions) over the period 1964-1993.
Maize growth stages
“A“
Crop
growth
stages :

FAO
Bulgarian
standards

“B“
“C“
“E“
10% ground Full ground
Start of
cover
cover
Senescence/Maturity

Planting
Planting Emergency

“F“
Full ripening

2nd-3rd leaf

Tasseling

Milky ripening

Waxy ripening

Full ripening/
harvest

18/05/1964
21/05/1965
14/05/1966
24/05/1967
12/05/1968
16/05/1969
19/05/1970
27/05/1971
17/05/1972
05/05/1973
09/05/1974
12/05/1975
06/05/1976
09/05/1977
12/05/1978
08/05/1979

14/07/1964
16/07/1965
18/07/1966
12/07/1967
10/07/1968
10/07/1969
26/07/1970
12/07/1971
06/07/1972
04/07/1973
16/07/1974
10/07/1975
10/07/1976
20/06/1977
10/07/1978
06/07/1979

09/08/1964
12/08/1965
06/08/1966
07/08/1967
10/08/1968
07/08/1969
09/08/1970
07/08/1971
04/08/1972
03/08/1973
10/08/1974
05/08/1975
05/08/1976
22/07/1977
02/08/1978
04/08/1979

26/08/1964
30/08/1965
29/08/1966
20/08/1967
24/08/1968
20/08/1969
04/09/1970
27/08/1971
26/08/1972
14/08/1973
26/08/1974
08/08/1975
24/08/1976
10/08/1977
22/08/1978
26/08/1979

07/09/1964
06/09/1965
14/09/1966
02/09/1967
04/09/1968
07/09/1969
16/09/1970
07/09/1971
14/09/1972
02/09/1973
08/09/1974
04/09/1975
16/09/1976
27/08/1977
08/09/1978
14/09/1979

07/05/1980

15/07/1980

10/08/1980

30/08/1980

18/09/1980

28/04/1981
29/04/1982
28/04/1983
23/05/1984
19/05/1985
26/05/1986
25/05/1987
19/05/1988
15/05/1989
07/05/1990
09/05/1991
08/05/1992
13/05/1993

02/07/1981
08/07/1982
06/07/1983
17/07/1984
24/07/1985
12/07/1986
15/07/1987
07/07/1988
16/07/1989
10/07/1990
31/07/1991
19/07/1992
12/07/1993

28/07/1981
06/08/1982
06/08/1983
22/08/1984
14/08/1985
05/08/1986
28/07/1987
25/07/1988
25/07/1989
27/07/1990
18/08/1991
25/08/1992
06/08/1993

14/08/1981
18/08/1982
20/08/1983
15/09/1984
26/08/1985
28/08/1986
04/08/1987
04/08/1988
03/08/1989
26/08/1990
28/08/1991
10/09/1992
22/08/1993

22/08/1981
31/08/1982
02/09/1983
04/10/1984
15/09/1985
15/09/1986
21/09/1987
19/09/1988
18/09/1989
20/09/1990
22/09/1991
25/09/1992
11/09/1993

13-May

12-Jul

22-Aug

11-Sep
Full ripening
11-Sep
10

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

years
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979

17

1980

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993

16/04/1981
02/04/1982
07/04/1983
14/04/1984
23/04/1985
25/04/1986
20/04/1987
24/04/1988
23/04/1989
23/04/1990
17/04/1991
20/04/1992
21/04/1993

Average 1964-1993

21-Apr

Duration (days)
STDEV (days)
Cv (%)

8

7

8

8

8

10

7

6

6

4

4

4

4

Average 1964-1978

22-Apr

13-May

10-Jul

23-Aug

Duration (days)
STDEV (days)
Cv (%)

8
7

6
5

8
4

08-Sep
Full ripening
08-Sep
6
2

26/04/1964
20/04/1965
27/04/1966
06/05/1967
22/04/1968
26/04/1969
04/05/1970
06/05/1971
14/04/1972
13/04/1973
25/04/1974
12/04/1975
07/04/1976
25/04/1977
28/04/1978
23/04/1979

12/05/1964
14/05/1965
09/05/1966
19/05/1967
06/05/1968
10/05/1969
14/05/1970
18/05/1971
27/04/1972
03/05/1973
07/05/1974
29/04/1975
28/04/1976
04/05/1977
08/05/1978
04/05/1979

21/04/1980 04/05/1980
26/04/1981
22/04/1982
22/04/1983
05/05/1984
11/05/1985
12/05/1986
09/05/1987
08/05/1988
10/05/1989
30/04/1990
02/05/1991
25/04/1992
05/05/1993

05-May
Initial Stage
22

07-May
Initial Stage
21
6
5

06-Aug
Mid Season ''D"
25

05-Aug
Mid Season ''D"
26
5
2

7
3

hybrid

Viskonsin - 641 АА
Viskonsin - 641 АА
Kanzas - 1859
Kanzas - 1859
Kanzas - 1859
Kanzas - 1859 the AVG
Kanzas - 1859 the latest
Kanzas - 1859
Vir - 42
SK - 4
Вс - 6625
Kneja - 601
the AVG
Вс - 6625
KWS - 725
Вс - 6625
Н - 708

Н - 622

the AVG

Kneja - 2Л - 611 the earliest
Kneja - 2Л - 611
Kneja - 611
Н - 708
Н - 708
Н - 708
Alfa
Alfa
Alfa
Alfa
Н - 708
Н - 708
the latest
Н - 708

The duration of crop growth stages in the SWB WinISAREG model (Pereira et al., 2003) is also based on regular
field observations, but the limiting dates and stages are that defined by FAO (Fig.9):
Initial stage starts at “A“ (Planting) and ends at “B” when 10% of the ground is covered or when, according to
Bulgarian standards, “2nd-3rd leaf” has appeared (Popova et al., 2006b; Popova & Pereira, 2011; Ivanova & Popova,
2012). Crop coefficient for this stage Kc ini refers generally to soil evaporation, which is small except when
numerous wetting events occur.
Crop Development Stage starts at “B” and ends at “C”, i.e. its duration is from “10% ground cover” to “Full ground
cover”, when leaf area index is higher than 3 (LAI>3) that also corresponds to the Bulgarian “Tasseling” stage for
maize crop (Popova, 2008; Ivanova, 2013).
Stage “D” Mid-Season (Yield formation) is from effective full ground cover “C”, when Kc mid is maximum and
could be considered constant to “E” (“Start of senescence” or “Maturity”) when “Milky ripening“ stage occurs for
maize crop in Bulgarian field observations (Varlev & Popova, 1999; Doneva & Popova, 2016).
Late season stage is from “E” (“Start of senescence” or “Maturity”), or from “Milky ripening“, to “F” “Full
senescence”/”Full ripening” and “Harvest”.
275

Conference Proceedings
“Climate, atmosphere and water resources in the face of climate change”, Volume 2
Sofia, 15 - 16 October 2020

The construction of Kc-curve requires Kc ini, Kc mid and Kc end and the length of each crop development stage (Fig.
9) that is of great importance in crop water requirements estimations for evapotranspiration and irrigation.
When considering a long-term period of past and present weather conditions however, it is important to know how
maize varieties have changed over the years. A description of maize hybrids grown at Sadievo EF from 1964 to
1993 is provided with the assistance of Mikova (2002) (Table 1).
Obviously, maize varieties have certainly changed over the years. The old varieties, as “Golden horse tooth” and
others had been grown before 1960. The transition period from the old varieties to more productive maize hybrids
took part around 1962 (Varlev, 2008).
Early KWS (100-200 according to FAO), semi-early SK4 and Vir42 (300-400 according to FAO) and semi-late
Kanzas-1859 and Viscosin-641 AA (600 according to FАО) maize hybrids had been introduced in Bulgaria during
the period 1964-1978 (Table 1).
Highly productive maize hybrids, as the American late H708 (700-800) and semi-late H622 (600-700), and the
adapted to local conditions “drought – resistant” semi-late Bulgarian hybrids, as Kn-2L-611, Kn-611 and BC- 6625 (600-700 according to FАО), have been predominantly grown after 1978 up to 1994.
The semi-early maize hybrids Px-20 and P-37-37 had been grown during the 1975-1991 period, while Kn 530, Kn
509 Bulgarian hybrids have been introduced after 2000 (Varlev, 2008). Most of the hybrids grown at Sadievo EF
however were Semi-Late (600) or Late (700) according to FАО during the 1964-1993 periods (Table 1, Fig. 10a).
1.5

1964-1993

the average 64-93
late/semi-late
hybrids

1.5

1964-1978

1

the average 1980,
Н - 622

the latest 1992,
Н - 708

0.5

the earlest 1977,
KWS - 725

crop coefficient Kc

crop coefficient Kc

the earlest 1981,
Кнежа - 2Л - 611

1
the average 1969,
Кanzas - 1859

the latest 1970,
Кanzas - 1859

0.5

0

0

a)

the average 64-78
late/semi-late/early
hybrids

b)

date

date

Figure 10 Comparing the limiting dates of FAO maize crop development stages, observed in years representing the
earliest (1981), the average (1980) and the latest (1992) crop development in 1964-1993 (Fig. 10 a); Considering
the earlier half period (1964-1978) however, semi-late (600 according to FAO) and semi-early (200-400 according
to FAO) maize hybrids had been preferably grown there (Table 1, Fig. 10b).
Figure 10a compares the limiting dates of FAO maize crop development stages, observed in years representing:
the earliest (1981), the average (1980) and the latest (1992) crop development relative to semi-late (Kn – 2L611, Kn 601 and H-622) and late (H708) maize hybrids grown at Sadievo EF (III AC Region), 1964 -1993.
Figure 10b compares the limiting dates of crop development stages, observed during seasons representing: an
“early” (1977), an “average” (1969) and a “late” (1970) crop development relative to “early” (KWS) and “semilate” (Kanzas-1859 and BC-6625) maize hybrids grown at Sadievo EF (AC III), 1964 -1978.
Regardless variability of grown hybrids at Sadievo EF over the periods referred above (Figs. 10a and 10b),
statistical average of the dates, limiting main crop development stages (parameters of Kc-curve) during the whole
(1964-1993) and the first half (1964-1978) periods are identical (Fig. 10c).
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1964-1993 v/s 1964-1978
1.5

crop coefficient Kc

the avg 64-93
late/semi-late hybrids
1
the average 64-78
late/semi-late/early
hybrids
0.5

0

c)

date

Figure 10c Comparing the limiting dates of crop development stages relative to statistically average Kccurves relative to two periods: 1964-1993 (“semi-late” Kn-2L-611, Kn-601, H-622 and “late” H708 maize
hybrids) and 1964-1978 (“semi-late” Kanzas-1859 and BC-6625 and “early” KWS maize hybrids), Sadievo EF
(AC III Region).
Since the duration of crop development stages depends mostly on planting date and MTO conditions during the
vegetation period, there is no zoning of corn varieties in Bulgaria. The principle is to choose a lower maize hybrid
group according to FAO at sites of shorter vegetation period (those of higher altitude and smaller sum of active
temperatures).
Crop parameters for identified agro-climatic regions (computed Kc-coefficients and p-fractions for ISAREG model,
root zone depth used for Zahariev and WinISAREG applications)
The maize crop, considered in this study, was parameterized using detailed data from field experiments, as
described by Popova (2008), Popova & Pereira (2011), Ivanova & Popova (2011). Main characteristics relative to
the limiting dates of crop growth stages, calibrated crop coefficients Kc and soil water depletion fractions for no
stress p are summarized in Tables 2-5.
Three-year field experiments with observation of soil water, crop development and LAI dynamics under fully
irrigated and rainfed maize provided data for crop parameters calibration and validation at Chelopechene (19972000) and Bojurishte (2003-2005) EFs. These fields represent the soil classes of “small” and “large” TAW in AC I
(Popova, 2008; Ivanova, 2013). Detailed soil characteristics, including soil water retention and water conductivity
curves (WRC and WCC), field capacity (FC), wilting point (WP) for genetic soil layers and total available soil
water TAW, relative to a local Chromic Luvisol soil (Chelopechene) and a Vertisol soil (Bojurishte) were taken
from references (Koleva, 1973; Doneva, 1976; Popova, 2008). Dates, limiting maize crop development stages were
those observed under the semi-early maize hybrids Kn-530 and Kn-509 grown at both fields, while initial crop
coefficients Kc and soil water depletion fractions for no stress p were those recommended by Allen et al. (1998)
and then calibrated by minimising differences between simulated and observed soil water for both irrigation and
rainfed treatments in 2004, as summarised in Table 2.
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Table 2 Dates of maize development stages in 2004, model calibrated crop coefficients Kc and soil water depletion
fractions for no stress p relative to a Chromic Luvisol soil (TAW=106, mm m-1, Chelopechene experimental field EF)
and a Vertisol soil (Total Available Water TAW=180mm m-1, Bojurishte EF), AC I – Sofia field, South Bulgaria
RZ=1.15 m.
Crop growth stages
Kc
p - fractions
Dates 2004
Experimental field

AC I, Bojurishte

Soil
Maize hybrids

Semi-early

Initial stage
Mid season
End season

05/05 to 06/06
01/08 to 01/09
20/10 (harvest)

0.4
1.28
0.6

Chelopechene
a Chromic Luvisols
TAW=106, mm m-1

Bojurishte
a Vertisol
TAW=180, mm m-1

Kneja 530

Kneja 509

0.80
0.66
0.80

0.46-0.75
0.60
0.78

The calibrated Kc-curve and p-curve were validated using the independent field data for 2003.
Crop parameters, namely the dates limiting maize development stages in Table 3, are relative to the semi late H622 hybrid, grown at Sadievo EF, AC III, during the average 1980, as evidenced in Fig. 10a and Table 1.
Table 3 Dates of maize development stages in 1980 (a semi-late H-622 hybrid, extended from Sadievo EF), model
calibrated crop coefficients Kc and soil water depletion fractions for no stress p relative to three soils: an Alluvial
(TAW=116mm m-1 extended from Tsalapitsa EF), a Leached Chernozem (TAW=157mm m-1, Slivo pole EF) and a
Calcic Chernozem (TAW=178mm m-1, Kovachica EF) , AC II – Silistra and AC III - Varna and Lom, North Bulgaria,
RZ=1.15m.
Crop growth
stages

Dates 1980

Experimental field

AC III Sadievo
(Karnobat)

hybrid / soil

Semi-late hybrid
H-622

Kn2L611

Initial stage
Mid season
End season

21/04 to 07/05
15/07 to 10/08
18/09 (harvest)

0.28
1.28
0.35

Kc

p - fractions

Tsalapitsa

AC II Slivo
pole (Silistra)

an Alluvial
soil
TAW=116,
mm m-1
0.80
0.66
0.80

a Leached
Chernozem
TAW=157,
mm m-1
0.45-0.75
0.65
0.80

AC III
Kovachica (Lom)
a Calcic Chernozem
TAW=178,
mm m-1
0.46-0.75
0.60
0.78

The considered regions of Silistra, Varna, Lom and Karnobat are normally exposed to a greatest risk of seasonal
drought, as identified by “the yellow zone” in Fig.5a (Alexandrov, 2011). Related parameterization and dates for
1980 at Sadievo (Fig.10a) were extended to the other EFs located nearby Lom, Varna (AC III) and Silistra (AC II)
(Table 3). Soil characteristics required in present model calibration were taken from references (Stoyanov, 2008;
Mikova, 2002). Soil water depletion fractions for no stress p relative to the soil class of “small TAW” were
extended from Tsalapitsa EF (Popova and Pereira, 2011), while p-fractions for the chernozem soils of “average
TAW” (Slivo Pole EF, Silistra, AC II) and “large TAW ”(Kovachitsa EF, Lom; Sadievo EF, Karnobat and Varna,
AC III), were those recommended by Dorenboss & Pruitt (1977) and Allen et al. (1998).
Detailed information on soil water dynamics, irrigation management and crop growth stages for maize crop,
previously used to validate WinISAREG model at Plovdiv (Tsalapitsa EF, Popova and Pereira, 2011) and Stara
Zagora (Pustren and Zora EFs, Popova, 2008), AC IV, South Bulgaria, originated from long-term (9 to 16-year)
field irr+igation experiments, as reported by Varlev et al. (1994), Eneva (1993, 1997), Varlev & Popova (1999) and
Varlev (2008) (Tables 4.1 and 4.2).
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Table 4.1 Dates of maize development stages in 1988, model calibrated crop coefficients Kc and soil water depletion
fractions for no stress p relative to an Alluvial (TAW=116mm m-1, Tsalapitsa EF), a Vertisol (TAW=173mm m-1,
Pustren EF) and a Degraded Chernozem soil (TAW=168mm m-1, Gorni Dubnik EF), AC IV – Plovdiv and Pleven
community, South and North Bulgaria, RZ=1.15.
Crop growth stages
Experimental field

Kc

Dates 1988

p - fractions

hybrid / soil

late hybrid H 708

Initial stage
Mid season
End season

30/04 to 19/05
10/07 to 26/07
30/09 (harvest)

Gorni Dubnik

Pustren

AC IV Tsalapitsa
an Alluvial soil
TAW=116 m m-1
0.3
1.26
0.23

a Degraded
Chernozem
TAW=168mm m-1
0.45-0.75
0.60
0.78

a Vertisol
TAW=173mm m-1

0.8
0.66
0.8

Table 4.2 Dates of maize development stages in 1976 and model calibrated crop coefficients Kc and soil water depletion
fractions for no stress p for a Chromic Cambisol soil (TAW=136mm m-1, Zora EF), AC region IV – Stara Zagora
community, RZ=1.15 m.

Experimental field

Dates 1976,
late hybrid
Zora

hybrid / soil

Kn-2L-611

Initial stage
Mid season
End season

26/04 to 19/05
07/07 to 09/08
30/09 (harvest)

Crop growth stages

Kc

p - fractions
a Chromic Cambisol
TAW=136 m m-1
0.8
0.65
0.35

0.28
1.28
0.35

Regarding the region of Pleven (also AC IV, Table 4.1), North Bulgaria, dates of crop development stages, model
calibrated crop-coefficients Kc and depletion fractions for no stress p relative to an Alluvial soil were these
extended from Tsalapitsa EF, while in the case of Degraded Chernozems soil of large TAW at Gorni Dubnik EF
p-fractions were those recommended by Doorenbos & Pruitt (1977). Dates of maize development stages, model
calibrated Kc-coefficients and p-fractions, adapted to the soil classes of “small” (116 mm m-1) and “large” (178
mm m-1) TAW were those used for WinISAREG model application to Sandanski (AC V), as given in Table 5.
Table 5 Dates of maize development stages, model calibrated crop coefficients Kc and soil water depletion fractions for
no stress p relative to an Alluvial/Delluvial/meadow soil (TAW=116 mm m-1, extended from Tsalapitsa EF) and a
Leached Cinnamonic Forest soil (TAW=178 mm m-1, extended from Sadievo EF), AC region V – Sandanski,
RZ=1.15 m.
Crop growth stages

Dates 1988

Experimental field

Kc

p - fractions

Tsalapitsa

Hybrid/soil

late hybrid
H 708

Initial stage
Mid season
End season

30/04 to 19/05
10/07 to 26/07
30/09 (harvest)

0.3
1.26
0.23

an Alluvial/Delluvial/
meadow soil
TAW=116 m m-1
0.8
0.66
0.8

Sadievo
a Leached Cinnamonic Forest
soil
TAW =178 mm m-1
0.45-0.75
0.60
0.78

Using the updated limiting dates of crop development stages observed at Sadievo EF (Table 3) and root zone depth
RZ=1m, as accepted in Zahariev et al. (1986) produced improvements in model simulated net irrigation
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requirements NIRs relative to Lom, Varna and Silistra (AC III and AC II) and to the past 1951-1980 period by
approaching them to the traditional “Zahariev-86“irrigation requirements (Popova et al., 2018).

Conclusions
The study solves some drawbacks and provides innovation in improving modeling efficiency of irrigation
requirements for maize crop in the scale of the country by identifying five agro-climatic AC regions on the grounds
of average reference evapotranspiration PM-ET0 July-Aug.
In terms of climate characteristics for these AC regions relative to 1951-2004 period, it is found that:
1. “Inter-annual” variability of monthly precipitation (mm) is much larger than that of monthly reference
evapotranspiration ET0 (mm/day-1). Regarding precipitation, deviation from the average value is over 100% while
for ET0 it is below 15-20%. In terms of the high irrigation demand season “July-August”, precipitation totals vary
over the years in a ratio 1:35 (Plovdiv), while the respective ET0 values vary only in a ratio 1:1.36.
2. Comparing climate variables relative to the peak demand “July- August” period, the average precipitation
totals are the highest, about 55 mm/month, at Sofia (AC I) and Pleven (АC IV) and the least, 30 mm/month, at
Sandanski (АC V region). Considering Silistra (AC II), Varna and Lom (AC III) and Plovdiv (АC IV), average
precipitation in July and August is about 40 mm/month. It is important to know that there are years with rainfall
sum less than 15-20 mm for July and August, when drought brings influence to all summer crops in this country.
3. The least average monthly reference evapotranspiration values ЕТ 0July and ЕТ0Aug, ranging from 4.0 to 4.4
mm d-1, are inherent to Sofia field (АC I) while the peak average evapotranspiration demands of 5.6 - 5.2 mm d-1
are relative to Sandanski (АC V region). In terms of АC IV (Plovdiv, Pleven and Stara Zagora), the average
maximum ЕТ0 is 5.4 - 5.2 mm d-1. In final analyses, regardless of a medium size country territory, the average
reference evapotranspiration for July and August varies within a comparatively small range – from 4.0 to 5.6 mm d-1.
4. “Inter-regional” variability of average reference evapotranspiration totals PM-ET0 July-Aug shows a range
from 270 to 340 mm (fig.4b), while respective average precipitation relative to the same months varies from 110 to
60 mm only (fig.3b). Respective precipitation totals are less than 10-20 mm in the dry years (having probability of
occurrence Р>90%), when significant drought consequences are expected over the country territory.
Considered ET0 and precipitation are the main climate variables that influence crop water requirements for
irrigation. In terms of soil and crop characteristics however, irrigation requirements and scheduling depend
substantially also on water holding capacity of the soil, root zone depth, maize hybrids grown and, at last but not at
least, on the appropriately calibrated and validated ET modeling crop parameters, as duration of crop development
stages and respective crop coefficients Kc and soil water depletion fractions for no stress p. Using information on
soil water observations and respective limiting dates for crop development stages is indispensable for reliable
ISAREG model calibration, validation and application for irrigation management under climate uncertainties in the
scale of identified AC regions.
Having average precipitation and average ET0 values laid down in maps (Alexandrov, 2011; Moteva et al., 2015),
together with the locations, representing each of the identified agro-climatic regions helps decision making for
maize irrigation management in these regions (Popova et al., 2015, 2018).
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Изследване на водна миграция на тежки метали и металоиди в
повърхностнотечащи и подземни води във водосбора на р. Тайна
Лъчезар Филчев
Институт за космически изследвания и технологии, Българска академия на науките, София, България
E-mail: lachezarhf@space.bas.bg
Резюме. През последните десетилетия антропогенното въздействие върху околната среда се увеличи
значително, което доведе до сериозни екологични проблеми във всички аспекти на природните и
икономическите системи, каквито са ландшафтите. Химическият състав на повърхностните и подземните води е
от съществено значение за храненето на растенията и за качеството на питейната вода, като съществено
допринасят за формиране на екологичното състояние и човешкото здраве. Това изследване отразява
съдържанието на тежките метали (mg/l) преди вливането на река Тайна в река Искър – ХМС-Курило, гр. Нови
Искър. Представя се изчисленият "коефициент на водна миграция" – Кх по отношение на съдържанието на
химичните елементи в почвите в долното течение на река Тайна. Стойностите на коефициента Кх са важни за
оценяване на степента на разтваряне на скалите, степента на разтворимост на отделните елементи и химични
съединения, тяхната концентрация във водната среда в процеса на миграция и химичния състав на водите в
ландшафта.
Ключови думи: геохимия на подземните води, тежки метали, основни скали, почви, коефициент на водна
миграция

Study of water migration of heavy metals and metalloids in surface flowing and
groundwater in the catchment area of the Taina River
Lachezar Filchev
Space Research and Technology Institute, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria
E-mail: lachezarhf@space.bas.bg
Abstract. In recent decades, the anthropogenic impact on the natural environment has increased, leading to serious
environmental problems in all aspects of natural and economic systems, such as landscapes. The chemical composition
of surface water and groundwater is essential for plant nutrition and the quality of drinking water thus shaping out
environmental and human health. This study reflects the contents of heavy metals in (mg/l) before the inflow point of the
Taina River into the Iskar River – HMS-Kurillo, town of Novi Iskar and before the inflow of the Taina in the Iskar River
on the road to the town of Svoge - according to data from the Ministry of Environment and Water. It also presents the
calculated “coefficient of water migration” – Kx in terms of the content of chemical elements in the soils of the lower
reaches of the River Taina. The values of the Kx coefficient are important in terms of the degree of decomposition of the
bedrocks, the degree of solubility of the individual elements and chemical compounds, their concentration in the aquatic
environment in the process of migration and the chemical composition of the migratory waters in the landscape.
Keywords: groundwater geochemistry, heavy metals, bedrocks, soils, water migration coefficient

Увод
През последните десетилетия антропогенното въздействие върху околната среда се увеличава, което води
до сериозни екологични проблеми във всички аспекти на природните и икономическите системи, каквито
са ландшафтите. Химическият състав на повърхностните и подземните води е от съществено значение за
храненето на растенията и за качеството на питейната вода, като по този начин се формират екологичното
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състояние и човешкото здраве. Регулирането на химическите замърсители във водата в ЕС започва с
Директива 76/464/ЕИО. На 23 октомври 2000 г. бе приета Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета за създаване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите, или
накратко Рамковата директива на ЕС за водите (РДВ)2. Директива 2006/118/ЕО за подземните води е
разработена в съответствие с изискванията на чл. 17 от Рамковата директива за водите. Директива
2008/105/ЕО (Директивата за стандартите за качество на околната среда (EQSD) известна също като
Директива за приоритетните вещества) определя стандартите за качество, както се изисква съгласно член
16, параграф 8 от РДВ. EQSD беше използвана през 2008 г. за изменение на списъка на приоритетните
вещества в приложение X към РДВ, а списъкът и EQSD бяха изменени отново с Директива 2013/39/ЕС3. С
Директива 2013/39/ЕС беше въведен механизъм за получаване на данни от мониторинг, с който да се
информират Комисията за прегледите на списъка с приоритетните вещества, т.е. за улесняване на оценката
на риска от химикали, открити в повърхностните води. Такива данни за веществата, които не са
регламентирани в повърхностните води, по-специално за нововъзникващите замърсители, често са оскъдни.
Списъкът за наблюдение е създаден през 2015 г., актуализиран през 2018 г. и отново през 2020 г.
Държавите членки трябва да наблюдават веществата в списъка поне веднъж годишно за не повече от
четири години. Тежките метали и металоиди попадат в Списъка на специфичните замърсители на
повърхностни води, наблюдавани по силата на РДВ. Въпреки това изследването на водната миграция на
металоидите на местно ниво не е в задълженията на националните отчети по РДВ. Именно това определя
актуалността на настоящето изследване, поради факта, че миграцията на замърсителите в
повърхностнотечащите води не е изследвана детайлно в националните доклади особено за горещи точки,
като рекултивирания водосбор на р. Тайна.
Настоящето изследване отразява съдържанието на тежките метали в (mg/l) преди вливането на река Тайна в
река Искър – ХМС-Курило, гр. Нови Искър. В него се представя и изчисленият „коефициент на водна
миграция“ – Kx по отношение на съдържанието на химичните елементи в почвите на по-ниските части на
река Тайна. Стойностите на коефициента Кх са важни по отношение на степента на разтворимост на
скалите, степента на разтворимост на отделните елементи и химични съединения, концентрацията им във
водната среда в процеса на миграция и химичния състав на миграционните води в ландшафта.
Водни проби
Съдържанието на уран във водните проби, определени от „ДИАЛ” ЕООД, е извършвано фотометрично с
помощта на арсеназо-Ш (Симеонова, Игнатов и др. 1993). Четиривалентният уран образува цветен
комплекс с арсеназо-Ш в соднокисела среда. Чувствителността на метода е 0.40 µg/ml уран, а грешката е
10.0%; При определяне на съдържанието на радий-226 във води е използван БДС 12575-75. Методът се
основава на определянето на радий-226 чрез отделянето на дъщерния му продукт радон-222 и измерване на
последния с йонизационна камера. Минималната детектируема концентрация е 0.03 Bq/l. Грешката на
метода е 30.0% при концентрация 0.1 Bq/l. При определяне на активната реакция на изследваната вода е
използван потенциометричният метод, който се прилага за определяне на рН- от 0 до 14. Методът е описан
подробно в БДС 17-14-27-80. Методът по които е определяно съдържанието на природните и техногенни
радионуклиди във водите на р. Тайна и р. Искър направени от МОСВ, е гама спектрометричен.
Река Тайна
Река Тайна е ляв приток на р. Искър. Тя попада изцяло в юрисдикцията на Дунавска басейнова дирекция –
BG1000. Повърхностният отток на р. Тайна е малък, като само при високи валежи и снеготопене достига до
2

The EU Water Framework Directive - integrated river basin management for Europe.
https://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/index_en.html (date of access 8 November 2020)
3
Main provisions on surface water chemical pollution. https://ec.europa.eu/environment/water/waterdangersub/index.htm
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1 – 2 m3/sec. Грунтовия отток в речната тераса е с динамични водни количества до 5 l/sec и от 80 до 100 m
радиус на отводняване. Песъкливите и чакълестите глини в надвъглищния комплекс, отложени сред
шистозните глини, са слабо водоносни с дебит до 50 l/min, докато въглищния комплекс е силно обводнен
50 – 200 l/min. Подвъглищния комплекс от плиоценски пясъци е акумулатор на подземни води. Той заляга в
посока Софийската котловина и при сондажи на 312 m дълбочина при кв. Кумарица и кв. Курило – община
Нови Искър – тези води имат артезиански характер излизащи на самоизлив с температура до 40 – 43ºС
(Йовчев, 1960).
В геоложките отчети за проведените геологопроучвателни работи отсъства информация за хидрогеологията
за района на въглищното находище "Курило". Откъслечните сведения се свеждат до данни за вида на
водите - подпочвени, грунтови и надземни. По-подробни сведения за хидрологията на района на участък
"ИСКРА" е дадена в "Хидроекологична оценка и прогноза на Буховското рудно поле" – находище "Курило"
– участък "ИСКРА", изпълнена от колектив на инж. Ц. Цанов (Симеонова, Игнатов и др. 1993).
В оценките и прогнозите е посочено наличието на дълбочинни води северно от гр. Нови Искър и южно от
с. Ромча, като същите са с качества на минерални води. Минерални води са и тези от подвъглищните
пясъци на неогена между 600 – 800 m. Площта на водосборната зона в пределите на участъка е 3.85 km2, с
дължина 1.2 km. От направените сондажи в района на кв. Курило на дълбочини 157 m и 185 m, е разкрита
напорна вода с дебит – 1 и 7.5 l/sec и температура 7 и 22.6 ºС с обща минерализация 0.77 g/dm3, която се
използва за промишлено водоснабдяване. В кв. Гниляне – община Нови Искър – при направен сондаж на
614 m до долнотриаските пясъчници в плиоцена е открита вода с дебит 6 – 1.5 l/sec и температура 41.5 ºС.
Водата е хидрокарбонатно-натриева с минерален състав около 3.44 g/dm3 и свободно отделящ се азот – 93%
и CO2 – 7% (Петров, Мартинов и др., 1970).

Използвани данни и методи
Коефициент на водна миграция
В теорията на геохимията на ландшафта, оценката на състоянието на водите и на миграционната
способност на различните химични елементи, като компонент от ландшафта, се основава на определянето
на стойностите на коефициента на водна миграция
даден от Б. Б. Полинов, Пенин (1997), Еq. (1):

(1)
където, mx e съдържанието на елемента във водата, nx е процентното съдържание на елемента в дренираната
скала. Коефициента на водна миграция, както и други синтетични геохимични показатели и коефициенти е
широко използван в редица изследвания на наши и чуждестранни научни колективи, резултатите от които
за България са обобщени в монографията „Ландшафтна география на България“ (Велчев и др. 2011). На
основата на изчислените стойности на коефициентите се построяват геохимични редове и спектри,
изобразяващи графично нарастването и/или намаляването на стойностите на съответния коефициент, което
дава по-добра възможност за интерпретация на резултатите.

285

Conference Proceedings
“Climate, atmosphere and water resources in the face of climate change”, Volume 2
Sofia, 15 - 16 October 2020

Фигура 1 Карта на фактическия материал от водосборния басейн на р. Тайна

Резултати

р. Искър
при кв.
Курило
(ХМС) –
гр. Нови
Искър

р. Тайна

4
5

Мед

Дата на
пробовземане

Наименование на
пункта

Таблица 1 Съдържание на тежки метали във водите в района на кв. Курило – гр. Нови Искър

Цинк

Манган (общ)

Хром (общ)4

Арсен5

mg/l

Кх

mg/l

Кх

mg/l

Кх

mg/l

Кх

mg/l

Кх

09.02.2009 г.

-

-

0.022

105

0.17

191 011

0.007

8.43

0.001

588

24.02.2009 г.

0.01

62.50

-

-

-

-

-

-

-

-

23.04.2009 г.

-

-

0.006

29

0.14

157 303

0.004

4.82

0.001

588

11.05.2009 г.

0.001

6.25

-

-

-

-

-

-

-

-

23.07.2009 г.

-

-

0.016

76

0.024

26 966

0.001

1.20

0.004

2353

04.08.2009 г.

0.001

6.25

-

-

-

-

-

-

-

-

Kx за хрома е изчислен на основата на кларка в литосферата.
Kx за арсена е изчислен на основата на кларка в литосферата.
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след
„ИСКРА
” до пътя
за гр.
Своге

19.10.2009 г.

-

-

0.011

52

0.172

193 258

0.001

1.20

0.001

588

19.11.2009 г.

0.062

388

-

-

-

-

-

-

-

-

28.01.2010 г.

-

-

0.008

38

0.001

1 123

0.001

1.20

0.001

588

В Таблица 1 е отразено съдържанието на тежки метали в (mg/l) преди вливането на р. Тайна в р. Искър –
ХМС кв. Курило, гр. Нови Искър и преди вливането на р. Тайна в р. Искър на пътя за гр. Своге. В нея са
представени и изчисления „коефицент на водна миграция“ Кх по отношение на съдържанието на химичните
елементи в почвите на района. При изчисляването на този коефициент, поради липса на изходни данни за
поелементния химичен състав на почвообразуващите скали в района е използвана процентната стойност на
химичния елемент в почвите на района, като тази предпоставка се основава на предположението, че
химичния състав на почвите отразява химичния състав на скалите. От Таблица 1 се вижда, че Кх на медта и
цинка във водите на р. Искър и р. Тайна се колебае значително през различните месеци на
годината.Таблица 2 са подредени стойностите на „коефициента на водна миграция“ – Кх. Правят
впечатление много високите стойности на коефициента за мангана, арсена и цинка, както преди ХМС при
кв. Курило, така и след вливането на р. Тайна. Стойностите на коефициента имат важно значение по
отношение на степента на разлагане на рудовместващите скали, степента на разтворимост на отделните
елементи и химични съединения, концентрацията им във водна среда в процеса на миграцията и
химическия състав на мигриращите в ландшафта води (Пенин, 1997). Тъй като по-голямата част от
веществата и химичните съединения в ландшафта се пренасят от водата под формата на водни разтвори е
логично захващането на даден химичен елемент да е в пряка зависимост от съдържанието му в
повърхностнотечащите и подземните води. Прави впечатление при сравняването на стойностите на
редовете на биологично поглъщане и захващане с редовете на водната миграция, че химичните елементи:
Mn, Zn и Cu са както еднакво поглъщани и захващани, така и интензивно пренасяни от
повърхностнотечащите води (Филчев и Йорданова, 2011). Тази зависимост потвърждава връзката на
химичните разтвори в повърхностните и подземните води с химичния състав на растителността, и поспециално на клонките и игличките на белоборовите и черноборовите насаждения в района на изследване.
Таблица 2 Редове на водна миграция и интензивност на водната миграция по Кх на някои тежки метали във
водите на р. Искър и р. Тайна.
Редове на водна миграция
Интензивност на
водната миграция

По А. И. Перельман

200 – 100
100 – 10
10 – 1
1 – 0.1
0.1 – 0.01

Zn
As, Cu, Mn
Cr

р. Искър при кв. Курило (ХМС)
– гр. Нови Искър

р. Тайна след об. „ИСКРА”
до пътя за гр. Своге

Mn (>26 966), As (588),
Zn (28 – 104)
Cu (62.5)
Cu (6.25), Cr (>1.2)

Mn (1 123), As (588),
Cu (387)
Zn (38.1)
Cu (6.25), Cr (1.2)

Заключения
Аномално високи стойности на естествените и изкуствени радионуклиди са регистрирани в „Кариерата” и
върху табаните през 1993 г., докато през 2011 г. стойностите се групират в средното течение на р. Тайна
под сорбционната установка и „Киселото” езеро, което се отдава на миграцията и преотлагането на
замърсителите в тази част на водосбора на реката (Филчев и Йорданова, 2011). Тежките метали следват
приблизително същите промени във времето, както при радионуклидите. С най-голяма замърсеност през
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1993 г. са горното и средното поречие на левия приток на р. Тайна над „Киселото” езеро, като аномално
високи стойности на Кх показва Mn. През 2011 г. повечето тежки метали са концентрирани в района около
и под „Киселото” езеро, което се дължи най-вероятно на технологията на сорбция на замърсителите
използвана при сорбционната установка.
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Химично състояние на подземните води в България
Таня Василева, Аглаида Тотева, Мадлена Цветкова, Петър Гергинов
Геологически институт при Българска Академия на Науките

E-mail: tanyav@geology.bas.bg; aglaya.j@abv.bg
Абстракт. Подземните води са ценен ресурс. Тяхното замърсяването представлява заплаха както за околната
среда, така и за устойчиво водоползване. Рамковата директива за водите предвижда на всеки шест години да се
извършва оценка за химическия статус на подземните водни тела (ПВТ) и класифицирането им в две категории:
„добро“ и „лошо“ състояние. На територията на България са отделени 169 подземни водни тела. Управление се
извършва от басейнови дирекции чрез планове за управление на речните басейни (ПУРБ). В плановете се дават
данните и подхода при оценка състоянието на ПВТ. Целта на настоящото изследване е да бъдат обобщени тези
данни за качеството на ПВТ за територията на цялата страна и да се покаже актуалното състояние за
физикохимичния статус на ПВТ по данните от ПУРБ 2016–2021. Общо за територията на България 64% от ПВТ
(108 тела) са в добро състояние и 36% (61 ПВТ) са в лошо.
Ключови думи: състояние на подземните води, подземни водни тела, ПУРБ

Chemical status of groundwater bodies in Bulgaria
Tanya Vasileva, Aglaida Toteva, Madlena Tsvetkova, Peter Gerginov
Geological Institute at Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria

E-mail: tanyav@geology.bas.bg; aglaya.j@abv.bg
Abstract. Groundwater is a vital resource. Its pollution poses a threat to both the environment and sustainable water use.
The Water Framework Directive requires an assessment of the chemical status of groundwater bodies (GWBs) every six
years and their classification into two categories: "good" and "poor" status. There have been identified 169 Groundwater
Bodies (GWBs) on the territory of Bulgaria. Currently, their management is carried out by four Basin Directorates. They
operate through established River Basin Management Plans (RBMPs) that provide data on the up-to-date status of
GWBs. The overall aim of the present study is to achieve the following two objectives: (i) to summarize the freely
available data on the quality of GWBs on the territory of the country, and (ii) to show the current physicochemical status
of groundwater based on the data from RBMPs for 2016-2021. The results show that for the territory of Bulgaria, 64% of
GWBs (108 bodies) are in good status, and 36% (61 GWBs) – in poor status.
Keywords: groundwater quality, groundwater body, River Basin Management Plans

Въведение
Средният многогодишен обем на подземните води (естественият подземен отток) за страната е 9,5 млрд.m3
(44% от общите водни ресурси на страната) и със значителен дял във водовземането в отделни части от
територията на страната според регистъра на издадените разрешителни. Редица автори посочват важността
на опазването на подземните води в качествен и количествен аспект (например, Петров и др., 1976).
Мониторингът и оценката на химичното състояиие на подземните води имат важно значение за
поддържане на добро екологично състояние на водните ресурси и за разкриване на териториалните
различия в източниците и начините на антропогенен натиск върху качеството на водите. Актуалността на
темата се допълва от оценката на химичното състояние на подземните води по басейнови дирекции за
управление на водите и липсата на обобщаващ и сравнителен анализ в териториален аспект и по подземни
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водни тела. В този контекст целта на настоящата работа е синтезиране на данните от втория шестгодишен
цикъл на плановете за управление на речните басейни (ПУРБ, 2016–2021) и оценка на общото химично
състояние на подземните води (по подземни водни тела и по тип колектор) за територията на страната.

Териториален обхват на изследването
Изследването на химичното състояние на подземните води обхваща територията на цялата страната.
Оценката за екологичното състояние на подземните води се разглежда в границите на басейновите райони
за управление на водите, на подземните водни тела по вида на колектора. Използвани са данни за всички
169 подземни водни тела (ПВТ): 50 ПВТ на територията на Басейнова дирекция Дунавски район (БДДР), 40
ПВТ на територията на Басейнова дирекция Черноморски район (БДЧР), 41 ПВТ на територията на
Басейнова дирекция Източнобеломорски район (БДИБР) и 38 ПВТ на територията на Басейнова дирекция
Западнобеломорски район (БДЗБР). Подземните водни тела за цялата територия на България са поделени
общо в седем слоя (Таблица 1), в зависимост от стратиграфията и от геоложките условия и спецификата на
всеки басейнов район.
Таблица 1. Поделяне на ПВТ по ГИС-слоеве
Слой
ПВТ
1
2
3
4
5
6
7

Наименование
Порови води в Неоген-Кватернер и
Кватернер
Порови води в Неоген
Пукнатинни и карстови води в
Палеоген и Палеоген-Неоген
Пукнатинни води в Горна Креда
Пукнатинни и карстови води в ТриасЮра-Долна Креда и Долна Креда
Карстови води в Горна Юра-Долна
Креда – Малм-Валанжин
Пукнатинни и карстови води в ЮраТриас и Палеозой-Протерозой

Изходна информация и методи на изследване
Изходни данни за настоящата работа е информацията за химичното състояние на подземните водни тела,
публикувана в плановете за управление на речните басейни (ПУРБ, 2016–2021). Публикуваните данни се
основават на прилагането на Директива 2006/118/ЕО, Наредба № 1/2007 и ръководни документи № 3, № 17
за предотвратяване или ограничаване на преките и непреките отвеждания, № 18 за състоянието на
подземните води и оценка на тенденциите, ръководство № 26 и Ръководството за докладване по РДВ през
2016 и определянето на химичното състояние на ПВТ в две категории „добро“ (когато по всички
показатели състоянието е „добро“) и „лошо“ (когато по някой от показателите състоянието е „лошо“).
Настоящата работа се основава на метода на сравнението на подземни водни тела в „лошо“ химично
състояние по басейнови дирекции, групиране на подземните водни тела по основен замърсител и по
комбинация от замърсители.

Резултати и дискусия
При анализа на изходните данните се установява, че общо 61 подземни водни тела са в „лошо“ химично
състояние, между които с най-голям абсолютен брой (17 подземни водни тела) и с най-голям относителен
дял (14,2% от всички подземни водни тела) са подземните водни тела в „лошо“ химично състояние в БДДР
(фиг. 1). С по-малък относителен дял е броят подземни водни тела в „лошо“ химично състояние на
територията на останалите басейнови дирекции: БДИБР – 10,1%, БДЧР – 9,5%, БДЗБР – 2,4%.
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Фиг. 1. Брой на подземните водни тела и на тези в „лошо“ химично състояние по басейновите дирекции за
управление на водите
Изследването за доминиращ замърсител на подземните води разкрива следната хидрохимична картина:
един замърсител определя „лошо“ химично състояние на 37 подземни водни тела (60,6% от всички
подземни водни тела в „лошо“ химично състояние) при преобладаване на замърсяването с нитрати – 27
подземни водни тела (39,1% от всички подземни водни тела в „лошо“ химично състояние). При три
подземни водни тела в „лошо“ химично състояние е установено замърсяване само с желязо, при три ПВТ
само с манган, при две ПВТ само с хром, при едно ПВТ само с хлориди, както и при едно ПВТ с фосфати.
Замърсяването на подземните води само с нитрати (Фиг. 2) е с най-голям териториален обхват в Дунавски
район за басейново управление – 12 подземни водни тела от общо 24 подземни водни тела в „лошо“
химично състояние (Таблица 2). В БДЧР седем подземни водни тела в „лошо“ химично състояние се
регистрира замърсяване само с нитрати, в БДИБР – четири ПВТ, в БДЗБР – две подземни водни тела.
Почти всички случаи на замърсяване на подземните води само с нитрати се отнасят към порови води в
кватернерни отложения. Изключение са карстово-поровите води в района Изгрев-Варна-Ботево-Батово в
БДЧР, карстовите води в Ловеч-Търновския масив, Разградската формация и Мраморенския масив в БДДР,
карстовите води в Тополовградски масив и Св. Илийски комплекс в БДИБР. Значителният териториален
обхват на подземните води, замърсени с нитрати на територията на Дунавски район за басейново
управление и на Източнобеломорски район за басейново управление, е вследствие на големите площи със
земеделски култури в Дунавска равнина и Горнотракийска низина, които се нуждаят от наторяване.
Замърсяването на подземните води от използването на минерални торове в селското стопанство е
установено още през миналия век (Райкова и др., 1976, Стоева и Райкова, 1981).
Представа за териториалното разпределение на подземни водни тела със стойности на нитрати над нормата
дава Фиг. 2.
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Фиг. 2. ПВТ със стойности на нитрати над нормата за територията на България
Замърсявания само с желязо се регистрират в поровите води в поречие Нишава (БДДР), в порови води в
кватернер – Дупница (БДЗБР) и в порови води в Пирдоп-Златишка котловина (БДИБР). Замърсяването на
подземните води само с манган се установяват на територията на БДДР – в североизточните части на
района (Вардим-Новградска низина и в речния водосбор на р. Русенски Лом) и в Самоковската котловина.
Замърсяване само с хлориди се идентифицира в поровите води на Ихтиманска котловина, с хром – в
крайдунавските алувиални низини Цибърска и Карабоазка (ново наименование Чернополска низина), а с
фосфати – в поровите води в котловина Долна баня – Костенец.
Подземни води с „лошо“ химично състояние вследствие на замърсяване с два замърсителя се установяват
за 11 подземни водни тела в три от басейновите райони за управление – БДДР, БДЧР и БДИБР. Половината
(50,0%) от подземните водни тела в „лошо“ химично състояние вследствие на два замърсителя са с основен
замърсител нитрати в комбинация с амоний (карстови води в Централния Балкан), калций (карстови води в
района Чирпан – Димитровград), магнезий (порови води в речния водосбор на р. Айтоска), манган (порови
води в речния басейн на р. Камчия) и фосфати (карстови води в Русенска формация). В останалите водни
тела замърсяването е от амоний и манган (порови води в речния водосбор на р. Вит), желязо и манган
(порови води в речния басейн на р. Росица в района на Севлиевска котловина), манган и фосфати (порови
води в района на Марица-Изток) – Таблица 2.
Подземни води с „лошо“ химично състояние вследствие на замърсяване с три замърсителя се установяват
за 6 подземни водни тела в три от басейновите райони за управление – БДДР, БДЧР и БДИБР. Половината
(50,0%) от подземните водни тела в „лошо“ химично състояние вследствие на три замърсителя са с основен
замърсител нитрати в комбинация с манган и фосфати (порови води в кватернера на р. Средецка – Мандра),
с манган и амоний (пукнатинни води във валанж-хотрив-апт Шумен – Търговище), с фосфати и калций
(порови води в Кватернер – Горнотракийска низина). Другата половина от подземните водни тела са с
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основен замърсител желязо в комбинация с манган и сулфати (порови води в Неоген-Кватернера Софийска долина) и манган и амоний (порови води в Неогена – Софийска котловина; порови води в
Неоген-Кватернер – Хасково).
Подземни води, замърсени с четири замърсителя, се установяват в три подземни водни тела в два от
басейновите райони за управление – БДЧР и БДИБР. Основният замърсител са нитратите в комбинация с
фосфати, натрий, хлориди (порови води в Неоген-Кватернер – Ямбол-Елхово), калций, магнезий, сулфати
(порови води в Палеоген-Неоген – Марица-Изток) и магнезий, натрий, хлориди за порови води в неогенсармат, Североизточна и Средна Добруджа.
За три подземни водни тела оценени в „лошо“ химично състояние установените замърсители са повече от
четири. Две от телата попадат в басейнов район за управление – БДЧР и едно в БДИБР. Желязо, манган,
сулфати, магнезий, калций, електропроводимост и обща твърдост над нормата се установяват за порови
води в кватернера на р. Батова, замърсяване с амоний, желязо, манган, сулфати, натрий, магнезий, калций,
хлориди и електропроводимост над нормата е установено в поровите води в кватернера на р. Двойница.
Замърсяване с нитрати, фосфати, калций, амоний и сулфати се установява в едно подземно водно тяло от
БДИБР (порови води в Неоген-Кватернер-Пазарджик – Пловдивския район).
Най-много подземни водни тела в „лошо“ състояние, с установени концентрации над нормата по повече от
един показател е Черноморски и Източнобеломорски район (Фиг. 3). В Таблица 2 са представени всички
подземни водни тела на територията на България в „лошо“ състояние.

а)
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Легенда:

Показатели над нормата
за ПВТ от БДЧР

Показатели над нормата
за ПВТ от БДДР

BG2G000000N025 – Mn, PO4
BG2G000000N044 – Cl, Mg, Na, NO3

BG1G0000QAL018 – Mn, NH4
BG1G0000QAL022 – Fe, Mn

BG2G00000K2034 – Fe, NO3

BG1G00000NQ030 – Fe, Mn, SO4

BG2G000K1HB037 – Mn, NO3 , NH4

BG1G000000N033 – Fe, Mn, NH4

Показатели над нормата
за ПВТ от БДИБР

BG1G0000K1B041 – NO3, PO4
BG1G0000TJK045 – NO3 , NH4

BG3G000000Q012 – Mn, PO4
BG3G000000Q013 – Ca, PO4, NO3

Показатели над нормата
за ПВТ от БДЧР

BG3G00000NQ005 – Mg, PO 4

BG2G000000Q002 – Fe, Mn, Mg, Ca, SO4,
електропр., обща твърдост

BG3G00000NQ009 – Fe, Mn, NH4

BG2G000000Q005 – Mn, NO3

BG3G00000NQ018 – Ca, NO3 , PO4 , SO4 , NH4

BG2G000000Q008 – Mg, NO3

BG3G00000NQ054 – Na, Cl, NO3 , PO4

BG2G000000Q009 – Mn, PO4, NO3

BG3G0000PGN019 – Ca, Mg, NO3 , SO4

BG2G000000Q014 – Fe, Mn, Na, Mg, Ca, Cl, NH4,
SO4 , електропроводимост

BG3G0000PGN026 – Ca, NO3

б)
Фиг. 3. ПВТ с повече от един показател над нормата за територията на България а) карта; б) легенда
Данните за химичното състояние на подземните води по подземни водни тела по вида на основния
колектор, разкриват най-голям дял на замърсени порови води (Фиг. 4).

Фиг. 4. Общо химично състояние на ПВТ по тип колектор за България
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Таблица 2. ПВТ в лошо състояние за територията на България
БД
БДДР

Код ПВТ

Колектор

Състояние

Замърсител

поров

лошо

нитрати

поров

лошо

нитрати

поров

лошо

хром

поров

лошо

хром

поров

лошо

манган

поров

лошо

нитрати

BG1G0000QAL013

Име на ПВТ
Порови води в Кватернера - БреговоНовоселска низина
Порови води в Кватернера - Видинска
низина
Порови води в Кватернера - Цибърска
низина
Порови води в Кватернера Карабоазка низина
Порови води в Кватернера - ВардимНовградска низина
Порови води в Кватернера - ПопинскоГарванска низина
Порови води в Кватернера - р. Лом

поров

лошо

BG1G0000QAL018

Порови води в Кватернера - р. Вит

поров

лошо

BG1G0000QAL019

Порови води в Кватернера - р. Осъм
Порови води в Кватернера - р.
Русенски Лом и притоците му
Порови води в Кватернера - р. Росица
в Севлиевската котловина
Порови води в Кватернера - р. Суха
Порови води в Кватернера - между
реките Вит и Осъм
Порови води в Кватернера - между
реките Осъм и Янтра
Порови води в Неоген-Кватернера - р.
Нишава

поров

лошо

нитрати
амоний,
манган
нитрати

поров

лошо

манган

поров

лошо

поров

лошо

желязо,
манган
нитрати

поров

лошо

нитрати

поров

лошо

нитрати

поров

лошо

желязо

BG1G0000QAL001
BG1G0000QAL002
BG1G0000QAL004
BG1G0000QAL007
BG1G0000QAL009
BG1G0000QAL011

BG1G0000QAL021
BG1G0000QAL022
BG1G0000QAL052
BG1G0000QPL025
BG1G0000QPL026
BG1G00000NQ029
BG1G00000NQ030

Порови води в Неоген-Кватернера Софийска долина

поров

лошо

желязо,
манган,
сулфати

BG1G00000NQ031

Порови води в Неоген-Кватернера Самоковска долина

поров

лошо

манган

BG1G000000N033

Порови води в Неогена - Софийска
котловина

поров

лошо

желязо,
манган,
амоний

поров

лошо

нитрати

карстов

лошо

нитрати

карстов

лошо

нитрати,
фосфати

карстов

лошо

нитрати

карстов

лошо

нитрати
нитрати,
амоний
желязо,
манган,
сулфати,
магнезий,
калций,
електропр.,
обща твърдост

BG1G00000N2034
BG1G00000K1040

Порови води в Неогена - ЛомскоПлевенска депресия
Карстови води в Ловеч-Търновския
масив

BG1G0000K1B041

Карстови води в Русенската формация

BG1G000K1HB050
BG1G000K1AP043

Карстови води в Разградската
формация
Карстови води в Мраморенския масив

BG1G0000TJK045

Карстови води в Централния Балкан

карстов

лошо

BG2G000000Q002

Порови води в кватернера на р. Батова

поров

лошо

BG2G000000Q003

поров

лошо

нитрати

BG2G000000Q004

Порови води в кватернера на р.
Провадийска
Порови води в кватернера на р. Врана

поров

лошо

BG2G000000Q005

Порови води в кватернера на р. Камчия

поров

лошо

BG2G000000Q008

Порови води в кватернера на р.
Айтоска

поров

лошо

BG2G000000Q009

Порови води в кватернера на р.
Средецка – Мандра

поров

лошо

BG2G000000Q014

Порови води в кватернера на р.
Двойница

поров

лошо

нитрати
нитрати,
манган
нитрати,
магнезий
фосфати,
манган,
нитрати
амоний,
желязо,

БДЧР
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БД

Код ПВТ

Име на ПВТ

Колектор

Състояние

BG2G000000N044

Порови води в неоген-сармат,
Североизточна и Средна Добруджа

поров

лошо

BG2G000000N018

Порови води в неоген - миоцен -сармат
Изгрев-Варна -Ботево-Батово

карстовопоров

лошо

нитрати

BG2G000000N025

Порови води в неоген - Бургас

поров

лошо

фосфати,
манган

поров

лошо

нитрати

поров

лошо

нитрати

поров

лошо

нитрати

пукнатиннокарстов

лошо

нитрати,
желязо

пукнатинен

лошо

нитрати

пукнатинен

лошо

нитрати,
амоний,
манган

поров

лошо

желязо

поров

лошо

нитрати

поров

лошо

фосфати,
магнезий

поров

лошо

хлориди

поров

лошо

фосфати

BG2G00000PG026
BG2G00000PG027
BG2G00000PG029
BG2G00000K2034
BG2G000K1HB036
BG2G000K1HB037
БДИБР

BG3G000000Q001
BG3G000000Q004
BG3G00000NQ005
BG3G00000NQ006
BG3G00000NQ007

Порови води в палеоген - еоцен Варна
- Шабла
Порови води в палеоген - еоцен,
олигоцен Провадия
Порови води в палеоген, палеоцен,
еоцен Бургас
Карстови води в горна креда, Бургаска
вулканична зона, северно и западно от
Бургас
Пукнатинни води в хотрив - барем апт Каспичан, Тервел, Крушари
Пукнатинни води във валанж - хотрив
- апт Шумен - Търговище
Порови води в Кватернер - Пирдоп Златишка котловина
Порови води в Кватернер - Твърдишка
котловина
Порови води в Неоген- КватернерСунгурларско- Карнобатска котловина
Порови води в Неоген- Кватернер Ихтиманска котловина
Порови води в Неоген - Кватернер котловина Долна баня – Костенец;

Замърсител
манган,
сулфати,
натрий,
магнезий,
калций,
хлориди,
електропр.,
нитрати,
магнезий,
натрий,
хлориди

желязо,
манган,
амоний
манган,
фосфати
фосфати,
нитрати,
калций

BG3G00000NQ009

Порови води в Неоген - Кватернер –
Хасково

поров

лошо

BG3G000000Q012

Порови води в Кватернер - Марица
Изток

поров

лошо

BG3G000000Q013

Порови води в Кватернер Горнотракийска низина

поров

лошо

BG3G00000NQ015

Порови води в Неоген - Кватернер Сливенско- Стралджанска област;

поров

лошо

BG3G00000NQ018

Порови води в Неоген - Кватернер Пазарджик - Пловдивския район

поров

лошо

BG3G00000NQ054

Порови води в Неоген - Кватернер Ямбол - Елхово

поров

лошо

BG3G0000PGN019

Порови води в Палеоген - Неоген Марица Изток

поров

лошо

карстов

лошо

пукнатинен

лошо

нитрати

карстов

лошо

нитрати

BG3G0000PGN026
BG3G0PZK2PG027
BG3G0000T12034

Карстови води - Чирпан Димитровград
Пукнатинни води - масив Шипка Сливен
Карстови води - Тополовградски масив
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нитрати
нитрати,
фосфати,
калций,
амоний,
сулфати
нитрати,
фосфати
натрий,
хлориди
нитрати,
калций,
магнезий,
сулфати
нитрати,
калций
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БД

Код ПВТ
BG3G0000T13035
BG3G00000PT044
BG3G00000PT047

БДЗБР

BG4G000000Q001
BG4G000000Q005
BG4G000000N011

Име на ПВТ
Карстови води - Св. Илийски комплекс
Пукнатинни води - Западно- и
централнобалкански масив
Пукнатинни боди - Западно Родопски
комплекс
Порови води в кватернер Струмешница
Порови води в кватернер - Дупница
Порови води в неоген - Струмешница

Колектор
карстов

Състояние
лошо

Замърсител
нитрати

пукнатинен

лошо

нитрати

пукнатинен

лошо

перманганатна
окисляемост

поров

лошо

нитрати

поров
поров

лошо
лошо

желязо
нитрати

Заключение
Резултатите от изследването за химичното състояние на подземните води на територията на страната
удостоверяват 61 подземни водни тела (36,1% от всички подземни тела) в „лошо“ химично състояние,
между които най-голям брой и с най-голям териториален обхват на територията на Басейнова дирекция
Дунавски район. Подземните води в „лошо“ химично състояние са вследствие преобладаващо
съдържанието на нитрати, както и на нитрати в комбинация с един или повече други замърсители. В
единични случаи се регистрира „лошо“ химично състояние вследствие на съдържание на манган, фосфати,
желязо, хлор и др. над нормите. Подземните водни тела в „лошо“ химично състояние са предимно порови
води с водното ниво близо до повърхността на земята поради слабата им защитеност от замърсяване. Това е
характерно за подземните води в терасите на реките, Крайдунавските низини, Софийската, Хасковската
котловини и Горнотракийската низина.
Като цяло на територията на страната преобладават дифузните източници на замърсяване и в по-малка
степен точковите. Основен проблем остава дифузното замърсяване с нитрати от селското стопанство
(земеделие и животновъдство). Като предприети мерки в уязвимите зони с повишено съдържание на
нитрати се въвежда задължителното прилагане на добри земеделски практики, заедно с обучение на
фермерите и земеделците за прилагането на тези „добри практики”.
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Examination of a 3D printed in-house developed automatic weather station
compared with different weather stations based on statistical analysis
Stoyan Georgiev
Climate, Atmosphere and Water Research Institute at Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria
E-mail: georgiev@meteo.rocks
Abstract The aim of this paper is the research of the reliability and the quality of the measuring data of an automatic
weather station BOTEV, in-house developed by the company Meteostorm Ltd. In order to achieve this, the data of this
station will be compared to two different weather stations with the aid of statistical analysis. The following stations are
taking part in the research: MAWS from Vaisala and HOBO from Onset. The data used for the comparison is recorded in
the time period from December 2018 to June 2019. The measurement takes place in the area of the University of Vienna
(UZA II - Center for Geo-Sciences, Althanstrasse 14, 1090 Wien). The raised and compared parameters are temperature,
air pressure, relative humidity, wind direction and wind speed.
From April 2019 a second automatic weather station BOTEV2 joined the examination. It is a next generation BOTEV
station with wind direction vane, new model anemometer, faster processor, new model pressure sensor and new design
of the radiation shield. The results from the comparison of the parameters are complex and cannot be overall
summarized.
In order to compare the data properly, only those times will be considered during which both stations compared provide
valid data. A high correlation is observed for the temperature and the relative humidity. The measurements of the air
pressure were accompanied with many problems during the research period and no meaningful comparison is possible.
The monitoring of the wind speed put it in appearance that the anemometers of the stations from Meteostorm give low
values in comparison to the MAWS station. At lower wind speed there is a significantly higher deviation in the values of
the stations. On the other side, the measurements of the wind direction of BOTEV2 and MAWS show very high
correlation.
The application of the Fourier analysis on the measured temperature and wind speed of the three stations reveals
repetitive patterns in a 12 hour and a 24 hour cycle for both parameters.
During the examination period there were multiple interruptions of the measurements of MAWS and HOBO weather
stations. For the BOTEV station there were no total failures of the device for the whole time period. Noteworthy features
of BOTEV are easy access to the archive data and real-time data view in the website https:meteo.rocks.
Keywords: meteorological instruments, automatic weather station, weather observation equipment

1. Introduction
This paper begins with a short review of the three weather stations. Special attention will be placed on the BOTEV
station. The paper continues with a discussion about the availability of the weather stations and the measurement
problems that occurred during the research. Then the different measured parameters of the diverse stations will be
compared directly, among other things, by calculating their regression. In doing so, the deviations in the
measurements of the parameters for the three stations will be discovered. Furthermore, the calculated statistical
values for the comparisons will be listed in tables. Finally, the application of the Fourier analysis will be included
for the time series of temperature as well as wind speed measurements.
Due to similarities with the research of Koettl (2018), the same general structure for comparing data of different
weather stations is used in this paper. Nevertheless, the focus in this study is primarily the analysis of the data of
the in-house developed automatic weather station BOTEV.
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2. Data and Methods
2.1 Weather stations
In the following chapter the weather stations, which take part in this research will be presented. Spacial attention
will be placed on the BOTEV station. The information about the weather stations MAWS and HOBO were cited in
Koettl (2018) and come from the manuals of the stations.
2.1.1 BOTEV – In-house developed 3D printed automatic weather station
BOTEV is an abbreviation for Bulgarian Observation Tool for Environmental Values. The idea of the project
encompasses the development, manufacturing and sale of weather stations. The aim of the project is to create the
largest and most modern network of weather stations in Bulgaria.
2.1.1.1 Technical information
The main board of the weather station is using ESP8266 as a microprocessor which offers WiFi and decent
processing capabilities combined with relatively low power consumption. Every 3 minutes the controller takes 5
consecutive measurements from each of the sensors - temperature, rel. humidity and atm. pressure, sorts the values,
and takes the median for each one. Then it fetches average wind speed, wind gusts, maximum wind speed, and
standard deviation. Lastly, the microcontroller stores the data on a SD card, and then connects via WiFi to the web
server and reports the gathered data. The data can be then viewed in the website, https:meteo.rocks, almost in realtime.
Wind speed is measured by counting the revolutions of the cups using a Hall-Effect Latch sensor and two magnets.
The magnets are placed 180 degrees from one another, with opposite polarities. The Hall-Effect Latch sensor is a
special type of Hall-Effect sensor that measures the change in magnet polarity which allows to count only full
revolutions. This is big improvement over using only one magnet and a standard hall-effect sensor which is not
able to detect whether a full revolution and is prone to errors in measurement if the magnet goes back and forth
over the sensor.
The weather station wind vane uses a Hall Effects rotational sensor triggered by a magnet to determine angular
displacement.
2.1.2 MAWS - automatic weather station
The 'MAWS - automatic weather station' from VAISALA is a compact weather station which is fixed on a portable
tripod. The station which is responsible for the measurements of the data used in this paper was located on the area
of the University of Vienna (UZA II, Center for GeoSciences, Althanstrasse 14, 1090 Wien).
The information about the sensors used in the MAWS weather station can be found in the manual of the station
(Vaisala, 1993).
2.1.3 HOBO
The HOBO weather station is located approximately 5 m next to the MAWS. The logger and the sensors are fixed
on a metal pole with the exception of the precipitation gauge which is located next to it fixed on a wood bar. The
information about the sensors of the HOBO can be found in the manual of the station (Onset, 2008).
2.2 Availability
There were multiple interruptions of the measurements of MAWS and HOBO stations. Furthermore, the HOBO
station recorded data only till 17. April 2019. For the BOTEV station there were no total failures of the device and
apart from a 10 day interruption in January, the weather station was sending measurements continuously every 3
minutes for the whole period.
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Due to the multiple interruptions of the measurements of MAWS and HOBO, correlating the time frame of the
weather stations was a time consuming challenge. In order to get maximum comparison of the data without gaps
from interruptions, different time periods are used for the comparison of the weather stations. The data was sorted
and adjusted in the following time intervals so that a meaningful comparison between the stations could be made.
Values of the different weather stations are compared in the following time intervals:
BOTEV and MAWS: 16.01.19 - 31.03.19 ; 27.04.19 - 13.05.19 ; 19.05.19 – 24.06.19
BOTEV and HOBO: 14.12.18 – 17.04.19
BOTEV2 and MAWS: 27.04.19 -13.05.19 ; 19.05.19 - 24.06.19
2.3 Measurement problems
2.3.1 Air pressure
The pressure sensor of BOTEV station, STMicroelectronics LPS22HB, started to give invalid data in the middle of
December 2018. Not sufficient valid data was gathered for representative results.
2.3.2 Wind speed and direction
The location where the weather stations are placed is surrounded with high buildings. The west side is shielded by
the huge building of the Institute so it is to be expected that the western component of the wind will be blocked
while the north component would be increased.
It should be mentioned that the anemometers of MAWS and HOBO are installed approximately two meters higher
above the ground than the BOTEV stations. Therefore, it should be expected that the values from HOBO and
MAWS will be higher than the other stations.
3. Results
In the following chapter, the single parameters measured by the different weather stations will be compared with
each other. The data of the weather stations are collected in different intervals. BOTEV stations measure in 3
minutes intervals, HOBO station - every 5 minutes, MAWS- in 1 minute intervals. That's why a python script was
used to transform the data from the weather station in the same format. To generate a viewable comparison, the
data points of one station will be plotted against the data points of another station in the form of a scatterplot.
Nothing is plotted, if the stations give no valid data.
3.1 Direct comparison
In the next section, the different parameters measured by the weather stations will be compared directly. In order to
compare the data properly, only those times will be considered during which both stations compared provide valid
data.
The calculated statistical results from the comparisons of the various parameters of two stations are listed in tables
at the end of this chapter.
3.1.1 Temperature
A direct comparison of the temperature of the following weather stations is shown: MAWS-BOTEV and HOBOBOTEV.
The temperature plots of the weather stations show a relatively high correlation. Higher spread at higher
temperatures is observed in the direct comparison of HOBO and BOTEV. Possible reason for the higher spread at
higher temperatures can be the different protection of the radiation shields under direct sun light. Furthermore, the
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two weather stations are in slightly different locations and perhaps they go in the shade of the surrounding
buildings at different times of the day.

Figures 1 and 2: Direct comparison of the temperature of HOBO and BOTEV (left) and MAWS and BOTEV (right)

3.1.2 Relative humidity
The RH plot of MAWS and BOTEV shows very high correlation but it put in appearance a constant deviation.
Consistently higher values are given from the BOTEV sensor in comparison to the MAWS one during the whole
time period. The RH plot of HOBO and BOTEV shows higher spread than the MAWS-BOTEV plot. Interestingly,
the BOTEV station shows lower values for RH lower than ca. 70% and higher values for relative humidity above
ca. 70%. This can be explained with the different characteristics of the RH sensors.

Figure 3 and 4: Direct comparison of the relative humidity of HOBO and BOTEV (left) and MAWS and BOTEV (right)

3.1.3 Wind speed
The wind speed plots show little correlation between the weather stations. Both stations from Meteostorm give very
low values in comparison to the MAWS station. At lower wind speed the deviation of the values of the two stations
is significantly higher. It should be mentioned that the anemometer of MAWS is installed ca. 2 meters higher than
the anemometer of BOTEV but despite that it is obvious that the MAWS anemometer is more sensitive. The
conclusion is that there is space for improvement in optimizing the anemometers of the BOTEV stations. The
horizontal and vertical lines in the plots are caused by lower resolution of some of the stations.
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Figures 5 and 6: Direct comparison of the wind speed of MAWS and BOTEV (left) and HOBO and BOTEV (right)

3.1.4 Wind direction
In order to observe qualitatively the data measured for the wind direction and wind speed, the wind roses of the
BOTEV2 and MAWS weather stations will be displayed. Apart from the wind speeds, both wind roses look very
similar to each other. As already discussed, the BOTEV anemometer gives significantly lower values for wind
speed. The direct comparison of the wind direction shows relatively high correlation. The dominant wind direction
is north and the minimum lies in the west. This can be explained with the location of the weather stations. There is
a huge building which shields the stations from the west wind and forces the north component.

Figures 7 and 8: Wind rose of MAWS (left) and BOTEV (right) weather stations
3.2 Fourier Analysis
In the following section the results of the Fourier-Analysis for the parameters temperature and wind speed will be
presented. The goal of the DFT is, to change the time dependency of the measured series to a frequency
dependency. This kind of presentation is also called the Spectrum of a signal. Wilks (1995) and Deichmann (2012)
The Fourier-Spectrum of the temperature and wind measurements show two clear peaks, one at 24h and one at 12h,
which was to be expected. The peak at 24 hours indicates the daily rhythm of the temperature curve and the 12 hour
peak shows the day/night rhythm. The peak at 12h in the MAWS plot is not very clear in comparison to the same
peak of the BOTEV station. The fact that less data from MAWS were used for the plot explains the less sharp
resolution of its Spectrum in comparison to the Spectra of the other two stations.
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Figure 9: Fourier analysis of the temperature.

Figure 10 Fourier analysis of the wind speed.

4. Conclusion and discussion
The aim of this paper was to examine the quality of the measurements and the reliability of the automatic weather
stations BOTEV in-house developed by the company Meteostorm Ltd. To accomplish that, the station was
compared with two different weather stations with the aid of statistical analysis and direct comparison of the
parameters.
The comparison of the temperature showed a relatively high correlation. At higher temperature the spread is getting
higher which can be explained with the different protection from direct sunlight provided from the radiation shields
of the stations.
Apart from constant deviation, a very high correlation was discovered in the measurements of the relative humidity.
Consistently higher values were given from the BOTEV sensor in comparison to the MAWS one during the whole
time period. HOBO showed higher values when RH was lower than ca. 70% and lower values when the relative
humidity was above ca. 70%.
The measurements of the air pressure from the BOTEV station were not successful due to a defect sensor. There
were also multiple interruptions of the work of the MAWS station. This was not sufficient for representative
results.
The comparison of the wind speed measurements showed that the anemometers of BOTEV and BOTEV2 lack
sensitivity in comparison to the other stations. Apart from the lower wind speed values, the wind roses of the
MAWS and BOTEV2 station look very similar to each other and showed high correlation in the measurements of
the wind direction.
The Fourier-Analysis delivered clear and representative results. The Fourier-Spectrum of the temperature
measurements showed two clear peaks, one at 24h and one at 12h, which was to be expected. The peak at 24 hours
303

Conference Proceedings
“Climate, atmosphere and water resources in the face of climate change”, Volume 2
Sofia, 15 - 16 October 2020

indicates the daily rhythm of the temperature curve and the 12 hour peak shows the day/night rhythm. For the wind
speed measurements, the Fourier-Analysis showed a certain dependency of the wind speed on the temperature.
The conclusion after the end of the research is that the BOTEV stations are reliable automatic weather stations.
Apart from defect sensors, there were no total failures of the devices for the whole testing period. Furthermore, the
data management of the BOTEV stations was simpler because all the information is available online in the website
https:meteo.rocks.
References
Deichmann, N. (2012). Einfuehrung in die zeitreihenanalyse Teil 1. Institut fuer Geophysik. ETH Zuerich.
Jolliffe, I. T., & Stephenson, D. B. (2003). Forecast Verification: A Practitioner’s Guide in Atmospheric Science–John
Wiley and Sons.
Koettl. (2018). Comparison of different weather stations based on statistical analysis, Wien 2018.
Onset Computer Corporation (2008), HoboMAN manual.
Wilks, D. S. (2006). Statistical methods in the atmospheric sciences. Academic press, Elsevier, Second Edition.

304

Conference Proceedings
“Climate, atmosphere and water resources in the face of climate change”, Volume 2
Sofia, 15 - 16 October 2020

Развитие на зелени водорасли в река Блато
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Резюме. Поддържането на речните системи в добро състояние е сложен процес, поради множеството
въздействия на които са подложени. От една страна те притежават свойството да се саморегулират, но
нарастващите климатични и антропогенни въздействия затрудняват този процес. Как речната екосистема
реагира на тези влияния е сложен въпрос, като в отговор се извършват редица изследвания. Настоящия материал
цели установяване на поведението на речната аквафлора в едно реално течение, подложено на типични
климатични и антропогенни въздействия. То е селектирано за да се потърси решение на въпроса как такъв тип
въздействия влияят върху локалната флора в съвременни условия. За целта в селектиран мониторингов пункт в
р. Блато за период от една хидроложка година е провеждан ежемесечен мониторинг за регистриране на
поведението на речното течение и съществуващата аквафлора. Мониторинга е извършен чрез измерване на
основни параметри на речното течение, като е извършвано и експертно обследване на речната растителност. При
изследванията са се търсили признаци, показващи как динамиката на течението влияе върху биологичното
развитие на аквафлората, търсела се е и връзка по отношение на климатичните и атмосферни прояви.
Получените резултати могат да се използват като информация и референтна база относно спецификите на
речната флора в реката.
Ключови думи: река Блато, in situ мониторинг, специфики на речната флора, състояние на реката, жизнен цикъл
на речната флора

Growth of green algae in the Blato River
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Abstract. River systems good status maintenance is a difficult process concerning the many impacts they are
exposed to. From one side they can self-regulate, but the increasing climatic and anthropogenic impacts complicate
this process. How the river ecosystem responds to these influences is a complex question, and many studies have
been conducted in response. The present material aims to establish the behavior of the river aqua flora in a real
river flow, subject to typical climatic and anthropogenic impacts. It was selected to find the answer to the question
of how such type influences impact the local flora in the current conditions. For the purpose, there was selected a
test site in the Blato River, where for a period of one hydrological year was conducted monthly monitoring to
register the behavior of the river flow and the existing aqua flora. The monitoring was performed by measuring the
river flow, and by an expert survey of the river vegetation. The research looked for signs showing how the
dynamics of the river flow affects the biological development of the aqua flora, and a connection was sought in
terms of climatic and atmospheric events. The obtained results can be used as information and reference base on
the specifics of the river flora in the river.
Key words: Blato River, in situ monitoring, river aquaflora specifics, river state, life cycle of the river flora
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Въведение
Групите организми в речените течения – водорасли, макрофити, риби и др. са индикатор за качеството на
водата и въздействието на промените в околната среда. Водораслите от една страна намаляват качеството
на речните води, а от друга играят важна роля в самопречиствателната им способност. Те са широко
разпространени и развити почти през цялата година, което ги прави добър биоиндикатор за
идентифициране и определяне на въздействието на замърсителите върху речните води.
Водораслите в речните течения на територията на страната са сравнително слабо изучени. Досегашни
изследвания провеждат Stoyneva (2003), Temniskova-Topalova et. al. (2001), Descy et. al. (2007). Целта на
настоящото проучване е да установи представители на зелени водорасли и проследи развитието им през
годината в речни води. Реализирането на целта е чрез теренни наблюдения и измервания в участък от р.
Блато.
Териториален обхват на изследването
Река Блато започва течението си от карстов извор, тече на югоизток и изток и се влива отляво на р. Искър
при гр. Нови Искър. Дължината ѝ e 30,0 km, а площта на речния водосбор – 774,0 km2 (Хидрологичен
справочник на реките, 1985). Река Блато образува речна система с реките Сливнешка, Костинбродска,
Крива, Църна бара. Протича на територията на Софийска област и област София.
Средният многогодишен отток на р. Блато за периода
1948/1949 – 1984/1985 г. при хидрометрична станция с. Петърч
(с водосборна област 55,3 km2 и дрена надморска височина 706
m) е 2,21 m3/s. Вътрешногодишното разпределение на речния
отток с отточен максимум през м. март и отточен минимум
през м. септември, е отражение на умереноконтиненталния
климат в речния водосбор (фиг. 1).

Фиг. 1. Хидрограма на р. Блато за
периода 1948/1949 – 1984/1985 г.

Изследваният район е със значителен потенциален риск от
наводнения по чл. 146 от Закона за водите и Картата с
уствърдени райони със значителен потенциален риск от
наводнение в Дунавски район за басейново управление – Фиг.
2 (ПУРН ДРБУ, 2013) (фиг. 2).

Фиг. 2. Карта с утвърдени РЗПРН в ДРБУ
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През последното десетилетие са регистирани две значими наводнения: първото през 2007 г. причинява
заливане на прилежащите земеделски площи и сериозни материални щети за разположената в близост до
квартали на гр. Нови Искър инфраструктура и второто – през 2018 г., когато водното ниво се повишава с
около 2,0 m (фиг. 3).

Фиг. 3. Високо водно ниво на р. Блато през 2018 г.
Част от речните води на р. Блато се използват за напояване. По двата бряга на реката има изградени диги.

Изходни данни
Изходни данни за настоящото изследване са получени от ежемесечен експертен мониторинг в пункт,
разположен в близост до кв. Славовци, гр Нови Искър (фиг. 4) и с координати 42.788877 и 23.335181.
Наблюденията са извършвани за период от една хидроложка година (1 ноември 2019 – 31 октомври 2020).
Изследвано е видовото разнообразие и състояние на речната аквафлора, като паралелно е извършвано
измерване на водното количество в речното течение.

Фиг. 4 Мониторингов пункт на р. Блато
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Резултати
В речното течение на р. Блато се установява наличие на зелени водорасли, представители на Chlorophyta –
Spirogyra (Спираловиден жабуняк) и Volvox (Волвокс). Spirogyra принадлежи към секцията Зелени
водорасли, определящи се от наличието на хлоропласти в клетките на този растителен организъм. с
Преобладаващо за този вид е вегетативното размножаване по части от талуса, като структурата на
спирогирата прави възможен сексуалният процес и при разкъсване всяка от многобройните нишки формира
нов организъм. Продължителността на живот е според температурата и интензивността на водното течение.
В топлите сезони пролет-есен и при условия, които осигуряват разкъсването на нишите на талуса, животът
на всяко еденично растение се определя от промеждутъка между две разкъсвания. Това дефинира
интензивността на развитие и високата производителност на процеса. Размножаването се идвършва под
формата на спрежение, като паралелно нишките на водораслите се преплитат помежду си, като
специфичната им формация с копулационен канал осигурява вливане на вътрешното съдържание на една
клетка, съдържаща генетичен материал в друга. Резултатът е компактно образувание - зигоспора. В това
състояние водораслите толерират и наличието на неблагоприятни условия, като през пролетта от нея растат
млади нишковидни кълнове.
Volvox са мобилни колониални водорасли, които живеят в застояли сладководни тела. По време на масово
размножаване те допринасят за цъфтежа на водата, боядисвайки я в зелено. При еутрофикацията настъпват
няколко взаимосвързани неблагоприятни ефекта в екосистемата. Бурното развитие на водораслите на
повърхността води до промяна на светлинните условия за дънните водорасли и те загиват, образувайки
токсични вещества. Може да се установи нарушаване на трансфера на слънчева енергия (Chapanov &
Gambis, 2009). Това може да причини измиране както на водорасли, така и на риби и други водни обитатели
при намалено количество на кислорода във водата. Това се потвърждава и в доклад на Министерството на
околната среда и водите от 19.08.2016 г. при изследване на акваторията на Белославско езеро (Stoyneva,
2003). Явлението е наблюдавано в края на летния период. Колонията на Volvox се състои от обрезувания с
максимален размер 3 mm. Всяко от тези образувания съдържа от 10 до 200 хиляди микроскопични клетки,
които са свързани с нишки от протоплазма. Подобно на Chlamydomonas, те имат флагела за движение в
резервоара. Клетките не са еднакви и са разделени според тяхната специфичност.
През зимните месеци се създават условия за редукция на количеството на биомасата на водораслите и
формирането на тиня, върху която в последствие се развиват нови организми (фиг. 5).

Фиг. 5. Река Блато в зимни условия
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В края на зимният период започва ново ясно разграничаване на подобните на корени структури и
подобните на трева нишки при някои представители на Chlorophyta (фиг. 6). Зелените водорасли вече се
прикрепват към речното дъно и към камъните и започват да се удължават.

Фиг. 6 Аквафлора в р. Блато – пробовземане, месец март 2020
В началото на м. май 2020 г., и през цялото лято, в изследвания участък се наблюдават хетеротрихозни
форми на зелените водорасли (фиг. 7).

Фиг. 6 Река Блато – лято 2020
При подходящи условия водораслите се развиват добре и хетеротрихозните форми достигат до 1,8–2,0 m
(фиг. 8).

Фиг. 8. Река Блато през м. септември 2020
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Водораслите се развиват бурно и при малка дълбочина и ниска скорост на речното течение е възможно да
настъпи затлачване на реката, вследствие на натрупването им (около камъни, паднали клони и др.).
натрупаните водорасли лесно се отнасят при повишени речни нива и високи вълни (Chilikova & Zaimes,
2018). Връзката между воден обем и количеството на водната флора е представено на фиг. 9. През периода
на проучването не се регистрира промяна във видовия състав на изследваната флора.

Фиг. 9. Река Блато през м. месец октомври 2020,
Развитието на речната аквафлора е процес, който в голяма степен зависи от температурата на речното
течение (Gheorghe et al., 2017) и водността на реката. Температурата на речните води е в границите от 4,2oC
до 23,8 oC, а на водното количество – между 2,0 и 10,0 m3/s (фиг. 10).

а)
б)
Фиг. 10. Температура на водата (а) и водно количество на р. Блато (б)
за периода м. ноември 2019 – м. октомври 2020

Заключение
Изследването на зелените водорасли в речното течение на р. Блато установява наличието на два вида
зелени водорасли от Chlorophyta – Spirogyra и Volvox. Развитието на посочените видове водорасли във
времето е свързано с температурата на речните води: през зимните месеци, при ниска температура на
водното течение водораслите се намират в латентно състояние; от пролетните до есенните месеци, с
повишаване на температура на речните води, водораслите се намират във вегетативно развитие.
Така представеното изследване дава нова информация за зелените водорасли в речните води. Получените
резултати разширяват хидробиологичните сведения за водните течения на територията на страната и е
ползено да се разширят.
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Towards floodplain management of Bulgarian Danube river tributaries
based on ecosystem services - IDES project
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Abstract. Usually floodplains are subject to multiple human uses which strongly affect water quality of rivers. These
uses were sectorally managed as flood retention, nature conservation, agricultural activities or recreation, and rarely
regarding water quality and interactions between sectors. The floodplain water quality in these activities is not yet in
focus. The ongoing Interreg Danube Transnational Programme Project IDES (Improving water quality in the Danube
river and its tributaries by integrative floodplain management based on Ecosystem Services) aims to add water quality
targets to this effort and improve water quality by developing an integrative floodplain management based on Ecosystem
Services (ESS). The Climate, Atmosphere and Water Research Institute of BAS is a Bulgarian partner of the European
consortium of IDES project and is working on a spatial analysis to document the actual drivers of water quality along the
Bulgarian Danube tributaries (especially Yantra river) and of relevant Ecosystem Services in their floodplains. The effect
of water quality management scenarios based on IDES tool on relevant Ecosystem Services will be assessed in order to
derive an optimized concept. Key actors in the Danube region will be trained in using the IDES tool for water quality
management.
Key words: floodplains, Ecosystem Services, water quality, Danube tributaries

Introduction
Considering the sustainability of the services provided by an ecosystem could help to overcome management
challenges and hit water quality targets defined by the EU. The Water Framework Directive of EU adopted in 2000
(WFD, 2000) committed all Member States to the goal of protecting and restoring aquatic ecosystems. However, its
overall objective (achievement of good status for all EU waters) was not achieved in about half of EU surface
waters in 2015. Such challenges with implementation have been attributed to a simplified view of the Directive,
with some management plans targeting the symptoms rather than causes of water degradation.( Voulvoulis et al,
2017, Rova et al, 2019). The problem is how ecosystems contribute to and benefit human well-being and must
advance to tackle these challenges.
Since half of the world population is living in a distance of less than 3 km to the next inland water body, a major
part of ESS that is used probably is provided by inland waters. A typical example is the catchment area of the
Danube River. Therefore, the preservation of the integrity of inland waters represents a necessary prerequisite not
only for the preservation of the high biodiversity of inland waters, but also for a high availability of ESS in river
corridors and floodplains.
Floodplains can retain nutrients in two ways: on the one hand, near-natural green spaces along rivers prevent
fertilizers or pesticides from entering into the water; on the other hand, nutrients that have already been discharged
into the river can be retained again during floods: Suspended matter in the river water, to which the nutrients are
bound, is deposited in the floodplain and on its plants, where it serves as fertilizer. This is one reason why
floodplains often have very fertile soils.
More than half of population of Bulgaria live in the river basin tributaries of the Danube and are dependent on a
good water quality. That is why it is our concern to establish strategies for comprehensive water quality
management with the help of European Interreg IDES project.
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Ecosystem services and human activities
The basic idea behind the ecosystem service approach is connecting humans and nature. Man and nature mutually
influence each other. Human activities have a direct or indirect impact on nature. Conversely, natural events affect
society and its well-being. Thus, ESS bring direct or indirect economic, material, health or psychological benefit to
people. The aim of the ESS approach is to show the benefits and value of ecosystems to society and to improve the
conditions for sustainable management of nature and ecosystems.
With the help of the ESS approach, trade-offs between different sectoral uses can be identified. ESS can help to
mediate between science and society or between different stakeholders. In addition, they are a good tool to estimate
and present the impact of management measures on the ecosystem, but also on other benefits.
The term "ecosystem service" was defined and distinguished in the several different types of regulating,
provisioning, cultural and supporting services. Provisioning services provide people with products of the nature like
food, drinking water and raw materials. Climate regulation, extreme water regulation and the maintaining of
lifecycle are regulating services. Services that have symbolic, cultural, aesthetic or intellectual value and create a
sense of well-being are considered as cultural services, e.g. recreation or sports in the landscape.
Provisioning ESS
- agricultural product (all plant foods produced by agricultural cultivation)
- water (for drinking or irrigation)
- wood (for heating or creating wood products)
- fish or fish products offered for sale
Regulating ESS
- local climate regulation
- air purification
- flood retention
- nutrient retention
Cultural ESS
- recreational activity (hiking, cycling, jogging, birdwatching)
- water related activity (swimming, canoeing)
- tourism
- educational activities
For example, recent research has suggested, that a simple nature walk can improve cognitive thinking and
emotional perspectives (Bratman et al, 2012)
Supporting ESS
- create the conditions necessary for the provision of all other ecosystems and services; they differ from all other
services in that their effect on humans is indirect or very slow (nutrient cycle, water, soil formation).

IDES project of Interreg Danube Transnational Programme (DTP)
From its source to its mouth in the Black Sea, the Danube covers a distance of more than 2,800 km, flowing
through ten countries, and its water even comes from 20 different countries. Land use in the Danube floodplains
varies widely, from agriculture, forestry, industry, mining to urban areas, all having different impacts on water
quality and providing more or less diverse ecosystem services. More than 80 million people live in the catchment
area of the river, and - just like flora and fauna - are dependent on a good water quality.
National governments have committed to further reduce nutrient loads in the Danube discharged to the Black Sea
(DRBMP, 2015). The challenge of reducing the eutrophication of the Danube and its tributaries can only be solved
by transnational basin wide cooperation. The flow of nutrients in water does not stop at national borders. The
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floodplains along the Danube play a key role in this, as they are able to retain nutrients. Diffuse pathways clearly
dominate overall emissions with rural emissions as major source. The emissions differ extremely between regions,
but every region is affected. Near natural floodplains or buffer strips have high potential to reduce nutrient input in
rivers and can have positive effects on other sectors. Relatively small subareas may contribute significantly above
average to reduce nutrient pollution. But suitable management measures and their effects vary between countries.
Water quality management faces an immense competition with other interests (e.g. land use, fishery, navigation,
flood retention) leading to a slow progress in implementation. Until now, mainly sectoral planning is common in all
countries instead of integrative management. ESS offer an integrative approach. The implementation and
awareness of ESS approach is varying widely in the Danube region, but so far nowhere it is pro-actively used for
spatial planning or as an official part of planning or permission procedures.
Ten countries along the Danube (Germany, Austria, Romania, Hungary, Slovenia, Slovakia, Bulgaria, Serbia,
Croatia and Moldavia) joined forces in an EU-funded Interreg Project IDES (www.interreg-danube.eu/ides) to
improve water quality in the Danube river and its tributaries by integrative floodplain management based on
Ecosystem Services for the period: 1 July 2020 – 31 December 2022. The Project partner from Bulgaria is Climate,
Atmosphere and Water Research Institute at Bulgarian Academy of Sciences (CAWRI-BAS), and
Association "Global Water Partnership-Bulgaria" as Associated strategic partner (Annex 1).
IDES project aims to develop and implement a transnational integrative ecosystem service approach to improve
water quality management and thus, generating win-win-situations for multifunctional floodplains instead of tradeoffs.
Stakeholder workshops in the Bulgarian Danube region will be elaborated and in five pilot areas in Austria,
Slovenia, Hungary, Serbia and Romania where innovative water quality management concepts will be assessed by
the newly developed IDES tool. The results and the experience on the implementation of the IDES tool will be
summarized in the IDES manual and transferred to key actors of the participating countries during national training
courses. A joint strategy to include the ESS approach in water management will be capable to foster integrative
management and thus improve water quality on a transnational level in the Danube area.

First Bulgarian activities
The list of 32 Bulgarian stakeholders was specified taking into account the floodplains in the Bulgarian part of the
Danube basin determined by the implemented Interreg Project “Danube Floodplains“ by Danube River Basin
Directorate in Pleven town.
The objectives and expected results of the IDES project were disseminated at the national level through a
publication in the Water Affairs magazine and a specially printed leaflet, as well as through participations in
national conferences (for example in Starosel on September 24, 2020) (Figure 1).

Figure 1. IDES presentation at Starosel national water conference.

Conclusion
The aim of the IDES project is therefore to adopt a comprehensive perspective that takes this important aspect into
account for the first time. In the work we try to demonstrate the crucial role that the natural environment and
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ecosystem services (ESS) play in supporting human society. The innovative IDES tool should enable the national
key actors in water quality management of Danube region to identify the most sustainable measures without
neglecting the needs of other sectors and to use ecosystem services as part of policy decisions.
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