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Temperature jumps during last 5.3 Ma  
 

Yavor Chapanov 

Climate, Atmosphere and Water Research Institute-BAS, Sofia, Bulgaria 

E-mail: yavor.chapanov@gmail.com 

 

Abstract. 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 jumps of temperature trend during the last 5.3 Ma are investigated by a high-sensitive 

Method of Jump Detection. This Method determines 22 jumps in 18O data and 13 jumps in 

temperature data. The temperature rates are up to 0.03°C/ka and mean jumps up to 2°C with 

duration between 100 and 420 ka. The epochs of detected jumps are close to the moments 

of small amplitude variations of climatic precession, so they are affected by the orbital forc-

ing of Earth climate. 

Keywords: time series jumps, Pliocene, Pleistocene, temperature, 18O variations 

Introduction  

The modern knowledge in the field of many geosciences is based on various long time 

series of the observed natural changes. They consist mainly of quasi harmonic oscilla-

tions with variable phases and amplitudes and small irregular variations, containing ab-

rupt changes due to certain natural sources of impulse excitations. These variations may 

be due to various geophysical impulses and in some cases - to the inaccuracy of data. 

The direct determination of the data jumps is a difficult task, because the jumps are very 

small in relation to the amplitudes of the periodic terms of the observed variations. A 

new high-sensitive method of small jumps determination in long time series has been 

formulated recently (Chapanov et al., 2017). This method detects any sudden changes 

of the mean data value and of the linear trend, whose magnitude is significantly less 

than the level of the random noise.  

The method of detection of data jumps and changes in trend based on the linear and 

parabolic trends in the integrated time series is highly sensitive to any impulse behavior 

of the observed variations due to various geophysical processes like earthquakes, torna-

does, hurricanes, geomagnetic jerks or to some systematic deviations of the data com-

posed from different instruments, stations and observers. The method works well with 
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evenly and non-evenly distributed time series and it is non sensitive to the large data 

gaps. 

The method is remarkably sensitive to very small data jumps, which are usually hidden 

inside the random noise and high frequency oscillations of the data. The ability of the 

method to detect small jumps significantly less than the amplitudes of high frequency 

oscillations and random noise is due to the fact that the integrated amplitude of the high 

frequency elements is equal almost to zero, while the magnitude of constant or linear 

parts is increasing linearly with time. 

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 allow detection of impulse variations 5-10 times less (in some cases 

even better) than the level of high-frequency noise.  

Climate change (recently commonly referred to global or anthropogenic warming), 

changes in mean sea level and ice melt have been extremely important research areas in 

recent years. Measurements show that the Earth's mean temperature and mean sea level 

are rising, with most climate forecasts (based on time series analysis) indicating an ex-

ponential increase over the next two centuries, mainly due to increasing anthropogenic 

greenhouse gas emissions. The mean temperature variations are almost constant during 

the last 14 ka, after the last glacial maximum. Five major ice ages in the Earth's history 

are known: the Huronian, Cryogenian, Andean-Saharan, late Paleozoic, and the latest 

Quaternary Ice Age. The Quaternary glaciation, also known as the Pleistocene glacia-

tion, is an alternating series of 40 ka and 100 ka glacial and interglacial periods, during 

the Pliocene and Pleistocene, that began 3 Ma (million years ago), and is ongoing. The 

temperature variations in this period is not uniform and the glacial process reach its 

maximum with lowest temperature approximately 400-600 Ma BP (Before Present). 

The goal of this paper is to determine how mean temperature decreased during Quater-

nary glaciation, and if there were significant jumps of the mean values. 

The causes of ice ages are not fully understood either for the large-scale ice age periods 

or for the smaller ebb and flow of glacial–interglacial periods within an ice age. The 

consensus is that several factors are important: atmospheric composition, such as the 

concentrations of carbon dioxide and methane; changes in the Earth's orbit around the 

Sun known as Milankovitch cycles; the motion of tectonic plates resulting in relative 

location changes, which affect wind and ocean currents; the orbital dynamics of the 

Earth–Moon system; variations in solar output; the impact of relatively large meteorites 

and volcanism including eruptions of supervolcanoes. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Huronian
https://en.wikipedia.org/wiki/Cryogenian
https://en.wikipedia.org/wiki/Andean-Saharan
https://en.wikipedia.org/wiki/Late_Paleozoic_icehouse
https://en.wikipedia.org/wiki/Quaternary_glaciation
https://en.wikipedia.org/wiki/Glacial_period
https://en.wikipedia.org/wiki/Interglacial
https://en.wikipedia.org/wiki/Year#SI_prefix_multipliers
https://en.wikipedia.org/wiki/Atmosphere_of_Earth
https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_dioxide
https://en.wikipedia.org/wiki/Methane
https://en.wikipedia.org/wiki/Sun
https://en.wikipedia.org/wiki/Milankovitch_cycles
https://en.wikipedia.org/wiki/Plate_tectonics
https://en.wikipedia.org/wiki/Ocean_current
https://en.wikipedia.org/wiki/Solar_variation
https://en.wikipedia.org/wiki/Meteorite
https://en.wikipedia.org/wiki/Supervolcano
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Data and methods 

Recently the temperature and mean sea level variations have been reconstructed for the 

last 3 Ma by Bintanja and van de Wal (2008). This reconstruction was based on stack 

of 57 globally distributed benthic 18O records for 5.3 Ma Before Present (BP) (Lisiecki 

and Raymo, 2005). They use a comprehensive ice-sheet model and a simple ocean-

temperature model, applied to marine benthic oxygen isotopes, to extract three-million-

year mutually consistent records of surface air temperature, ice volume, and sea level. 

These data are evenly interpolated with step of 1 ka (Fig. 1).  

  

Figure 1 Reconstructed temperature for the last 3 Ma by Bintanja and van de Wal 

(2008) from 18O records for 5.3 Ma (Lisiecki and Raymo, 2005). 

The Milankovitch cycles describe the collective effects of Earth orbital motion on the 

climate over thousands of years. In the 1920s, Milutin Milanković hypothesized that 

variations in eccentricity, axial tilt, and precession of the Earth's orbit resulted in varia-

tion of solar radiation reaching the Earth, and this orbital forcing strongly influenced 

Earth climatic variations. The elements of Earth orbital motion (eccentricity, obliquity, 

climatic precession) and July insolation at North Latitude 65° during last 5 Ma, calcu-

lated by Berger and Loutre (1991), are shown in Fig. 2. 

The method of data jumps determination consists of five steps as follows: 

1. Removal of global linear trend. Usually, all time series contain a small or large linear 

trend. Its level depends on linear velocity of the measured object, or some fictive resid-

uals of preprocessed data. This first step is necessary to obtain restricted variation of 

integrated data in the second step. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Earth
https://en.wikipedia.org/wiki/Climate
https://en.wikipedia.org/wiki/Milutin_Milankovi%C4%87
https://en.wikipedia.org/wiki/Eccentricity_(orbit)
https://en.wikipedia.org/wiki/Axial_tilt
https://en.wikipedia.org/wiki/Precession
https://en.wikipedia.org/wiki/Earth%27s_orbit
https://en.wikipedia.org/wiki/Solar_radiation
https://en.wikipedia.org/wiki/Orbital_forcing
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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 

∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 ≈
ℎ

2

𝑏

𝑎
∑ [𝑓(𝑥𝑘+1
𝑁
𝑘=1 ) + 𝑓(𝑥𝑘)]  

=
𝑏−𝑎

2𝑁
[𝑓(𝑥1) + 2𝑓(𝑥2) + ⋯+ 2𝑓(𝑥𝑁) + 𝑓(𝑥𝑁+1)]. (1) 

When the grid spacing is non-uniform, we can use the formula  

∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 ≈
1

2

𝑏

𝑎
∑ (𝑥𝑘+1 − 𝑥𝑘)[𝑓(𝑥𝑘+1
𝑁
𝑘=1 ) + 𝑓(𝑥𝑘)]    (2) 

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-fre-

quency noise results in amplitudes significantly smaller than the original data, while the 

low-frequency signals increase their amplitudes in integrated time series. These proper-

ties of time series integration of selective reduction/amplification of noise/signal ampli-

tudes 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 piece-

wise 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.  
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Figure 2 Elements of Earth orbital motion (eccentricity, obliquity, climatic preces-

sion) and July insolation at North Latitude 65° during last 5 Ma (Berger and Loutre, 

1991). 

Results  

The integrated time series of temperature and 18O records are shown in Figs. 3 and 4.  

Almost all parts of the data are approximated with piecewise parabola with exception 

temperature data between 0 and 430 ka BP. The Method determines 22 jumps in 18O 

data (Fig. 4) and 13 jumps in temperature data (Fig. 3). The rates of mean temperature 

variations between detected jumps are up to 0.03°C/ka, and mean jumps - up to 2°C. 

The epochs of detected jumps are close to the moments of small amplitude variations of 

climatic precession (Figs. 3 and 4), so they are affected by the orbital forcing of Earth 

climate. Common temperature and 18O jumps are detected in following epochs: 430 ka, 

630 ka, 890 ka, 1.1 Ma, 1.3 Ma, 1.4 Ma, 1.5 Ma, 1.65 Ma, 1.87 Ma, 2.05 Ma, 2.43 Ma, 

and 2.8 Ma BP.  
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Figure 3 Integrated time series of temperature and determined jumps. Comparison of 

jump epochs with minima of climatic precession variations. 

 

Figure 4 Integrated time series of benthic 18O records and determined jumps. Com-

parison of jumps with climatic precession variations. 

The 18O record additional jumps have epochs 3.26 Ma, 3.5 Ma, 3.62 Ma, 3.78 Ma, 

3.97 Ma, 4.14 Ma, 4.3 Ma, 4.9 Ma, and 5.15 Ma BP. Almost all of these jumps occurred 

during the minima of climatic precession variations. 

The mean values of temperature and 18O data between detected jumps are shown in 
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Figs. 5 and 6. The mean values of temperature in detected 10 data segments expose a 

stable tendency of decrease between 3 Ma and 900 ka BP. The last 3 segments have a 

tendency of small temperature increase within 1°C, and probably this is a signature of 

no new glacial cycle in next millennia. This result is supported by enormous high level 

and progressive increase of the carbon dioxide concentration in the atmosphere with 

value of 415 ppm in 2019. 

 

Figure 5 Comparison of the mean values of detected temperature jumps for the last 

3 Ma. 

 

Figure 6 Comparison of the mean values of detected jumps of 18O for the last 

5.3 Ma. 

 

Conclusions  

The variations of temperature, reconstructed for the last 3 Ma and 5.3 Ma time series of 

benthic 18O records show common data jumps with duration between 100 and 420 ka. 

These jumps represent changes of the mean values over long time period and constant 

data rate. A high-sensitive Method of Jump Detection, based in numerical integration 

of the time series, have been used.  

 This Method determine 22 jumps in 18O data and 13 jumps in temperature data.  

 The temperature rates are up to 0.03°C/ka and mean jumps up to 2°C. 
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 The epochs of detected jumps are close to the moments of small amplitude varia-

tions of climatic precession, so they are affected by the orbital forcing of Earth 

climate. 

 The mean values of temperature in detected 10 data segments expose a stable ten-

dency of decrease between 3 Ma and 900 ka BP. The last 3 segments have a 

tendency of small temperature increase within 1°C. 

 It is possible to suppose that next temperature jump will have positive rate with 

no new glacial cycle.  
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MSL variations and global water transfers during the Pliocene 

and Pleistocene and their influence on Earth rotation periodic-

ity 
 

Yavor Chapanov 

Climate, Atmosphere and Water Research Institute-BAS, Sofia, Bulgaria 

E-mail: yavor.chapanov@gmail.com 

 

Abstract. The variations of the Earth rotation in time are caused by the gravitational influ-

ence of the Moon, the Sun and the planets, displacements of matter on the Earth surface and 

inside the Earth. An important part of Earth rotation excitation is the influence of the Mean 

Sea Level (MSL) changes, due to polar ice thickness variations, followed by changes of the 

axial momentum of inertia. A model of Length of Day (LOD) and Universal Time (UT1) 

oscillations, due to global water transfer between the ocean and polar ice, is created. Signif-

icant polar ice variations occurred during the last 3 Ma of Pliocene and Pleistocene glacial 

cycles. Recently the glacial sea level variations have been reconstructed for the last 3 Ma by 

Bintanja et al. (2011). These data are used to determine the long-periodical variations of 

LOD and UT1. The maximum variations of LOD was up to 0.28 s, while the UT1 deviations 

were more than 1000 d, when the MSL reached minimum value of -120 m below the modern 

level of the ocean. The results will expand our knowledge about the global Earth processes 

and mutual influences between long-term climatic variations, hydrological cycles, and Earth 

Orientation Parameters (EOP) at paleo time scale. 

Keywords: mean sea level, polar ice thickness, global water transfers, Length of Day LOD, 

Universal Time UT1 

Introduction  

The ice core, removed from ice sheets contain annual ice layers up to 800 ka old (1 Ma 

= 1 000 000 years; 1 ka = 1 000 years) from depths of over 3 km. Other important 

sources of paleo information are the ocean benthic sediments, whose age is several Ma. 

The material trapped in the ice and sediments can be used to reconstruct the climate 

over the age range of the core. The proportions of different oxygen and hydrogen iso-

topes provide information about ancient temperatures, and the air trapped in tiny bub-

bles can be analyzed to determine the level of atmospheric gases. Since heat flow in a 

large ice sheet is very slow, the borehole temperature is another indicator of temperature 

in the past. These data can be combined to find the climate model that best fits all the 

available data.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Ice_sheet
http://scholar.google.bg/scholar?q=paleo+benthic+sediments&hl=bg&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart
https://en.wikipedia.org/wiki/Isotope
https://en.wikipedia.org/wiki/Isotope
https://en.wikipedia.org/wiki/Paleothermometer
https://en.wikipedia.org/wiki/Heat_transfer
https://en.wikipedia.org/wiki/Climate_model
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Data and methods 

Recently the Mean Sea Level (MSL) variations have been reconstructed for the last 

3 Ma by Bintanja and van de Wal (2008). This reconstruction was based on stack of 57 

globally distributed benthic 18O records for 5.3 Ma Before Present (BP) (Lisiecki and 

Raymo, 2005). They used a comprehensive ice-sheet model and a simple ocean-tem-

perature model, applied to marine benthic oxygen isotopes, to extract three-million-year 

mutually consistent records of surface air temperature, ice volume, and sea level. These 

data are evenly interpolated with step of 1ka (Fig. 1).  

  

Figure 1 Reconstructed mean sea level for the last 3 Ma by Bintanja and van de Wal, 

(2008) from 18O records for 5.3 Ma (Lisiecki and Raymo, 2005). 

The glaciations cause significant MSL variations, water redistribution between the 

ocean and polar ice, and change of the Earth axial moment of inertia, which is connected 

with long periodical variations of the Earth rotation, expressed as Length of Day (LOD) 

and Universal Time (UT1) oscillations. It is possible to determine the long-term glacial 

variations of LOD and UT1 by means of the MSL data.  

The Length of Day is the difference between the astronomically determined duration of 

the day and 86400 SI seconds. The relationship of the angular velocity of the Earth with 

LOD is (http://www.iers.org/IERS/EN/Science/EarthRotation/UT1LOD.html)  
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where  is the Earth angular velocity, LOD – the Length of Day in milliseconds, , 0 

and 1, are in picoradians/s. According to (1), the variations of LOD depend on the 

variations of the Earth angular velocity by the formula 

1

ODL





           (2) 

Let’s consider a homogeneous sphere with mean Earth radius R=6371 km, and mean 

Earth density DE = 5.519 g/cm3 (Neff and Zitewitz, 1995). Let the variations of the mean 

sea level SL are equivalent to the changes of radius R=hSL, where the coefficient 

h is the ratio DO/DE between mean sea surface water density DO and mean Earth density. 

Then the dependence between the variations of LOD and MSL is (Chapanov et al., 

2010): 

 0

1

2 1
,OD SL

q
L M

k R






          (3) 

where the coefficient q represents ice sheets influence on the moment of inertia C, and 

k is the transfer coefficient from homogeneous elastic sphere to the real Earth, covered 

by ocean. The coefficient k is 

SLM
k

R





.         (4) 

The value of coefficient k depends on mean sea surface water density DO , mean Earth 

density DE , the total Earth surface SE, global ocean surface SO, moment of inertia of the 

thin ellipsoidal shell over the Earth IES, and moment of inertia IOS of the thin ellipsoidal 

shell with thickness equal to SL over the ocean (Chapanov et al., 2010) by the for-

mula 

E E ES

O O OS

D S I
k

D S I
 .         (5) 

The axial moment of inertia of ellipsoidal shell with unit density and thickness over the 

Earth is 1.381014 km4 and over the ocean - 1.01014 km4. Their ratio is 1.38, and ac-

cording to (5) the value of the transfer coefficient k between the homogeneous elastic 

sphere and the real Earth is k=10.5. The proper calculation of the LOD glacial variations 

also requires knowledge of the surfaces covered by ice during the maximal glaciations 

and their axial moments of inertia. The MSL change during glacial cycles reduced the 

Earth axial moment of inertia, while the redistributed water over the ice sheets and cor-

responding increase of the ice thickness led to some increase of the axial moment of 

inertia. The relative effect of the ice sheets on the IOS was  
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,O Ic

Ice OS

S I
q

S I
          (6) 

where SIce is the total ice surface and IIc - the total moment of inertia of thin ellipsoidal 

shell over the continental ice sheets (Chapanov et al., 2010). The scientific publications 

concerning last glaciations contain enough information about the continental and the ice 

sheets distribution. Nowadays it is well known that the continental ice sheets during the 

last glacial maximum reached latitudes between 40 and 50 in the North America and 

between 50 and 60 in Euro-Asia. Roughly, this area is almost circular with radius 

4400km (corresponding to 40 over the meridian). The center of this area is shifted by 

10 from the North Pole to the Greenland direction. The South Pole ice sheet covered 

almost circular area with latitude above 50 (Paul and Schäfer-Neth, 2003; Schäfer-

Neth and Paul, 2003) (Fig. 2).  

 

Figure 2 Polar ice caps during the last glacial maximum. 

Reconstructed data of gridded global sea surface temperature and salinity during the last 

glacial maximum is available in IGBP PAGES/World Data Center for Paleoclimatol-

ogy, Boulder (Schäfer-Neth, C. and A. Paul, 2003, Gridded Global LGM SST and Sa-

linity Reconstruction, Data Contribution Series #2003-046, NOAA/NGDC Paleoclima-

tology Program, Boulder CO, USA). It is possible to compute the surface and the axial 

moment of inertia of thin ellipsoidal shell over the ocean and areas with sea ice by means 

of these data. Assuming even distribution of the ice, Chapanov et al. (2010) determined 

that the mean ice thickness during the last glacial maximum was proportional to the 

MSL variations, and the ratio between the total ocean surface SO and total ice surface 

SIce, is  

0.084 12.45O
SL

Ice

S
M

S
   ,       (7) 
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where MSL is expressed in meters. Chapanov et al. (2010) determined parabolic de-

pendence between the changes of the inertial moment and MSL, according to the curve 

in Fig. 3: 

5 6 20,0019 5 10 5.71 10Ic
SL SL

OS

I
M M

I

        .     (8) 

According to (6), (7) and (8), the coefficient q varies non-linearly between 0.022 and 

0.2 (Fig. 3).  
 

 

Figure 3 Parabolic dependence between the ratio of IIc and IOS and changes of the 

MSL (left graph) and variations of the coefficient q (right graph). 

The values of MSL variations in formulae (7) and (8) should represent non-steric MSL 

variations. The steric sea level variations depend on salinity and temperature changes. 

According to Hoffert and Covey (1992), the average cooling of oceanic areas not cov-

ered with sea ice was 1.75°C during the last glacial maximum. Assuming the thermal 

rate of the water density change -1.210-4 g/cm3/°C for the sea depths between 0 and 

1000 m (with water temperature 10°C - 15°C) and -0.510-4 g/cm3/°C for the sea depths 

between 1000 m and 3000 m (with water temperature 4°C - 10°C), Chapanov et al. 

(2010) determine that the maximal temperature effect on the steric sea level variations 

was 0.47 m during the last glacial maximum. The relative influence of the temperature 

changes on the steric MSL variations was 0.004 and therefore it is possible to be ne-

glected. Finally, the dependence between LOD and glacial MSL variations is  

 2.583 1OD SLL q M   ,       (9) 

where MSL variations are in meters and LOD – in milliseconds.  

Results  

The glacial LOD variations for the last 3 Ma are determined by means of the MSL data 

and formula (9). The behavior of the LOD periodicities (Fig. 4) is very similar to those 

of the MSL. The Fast Fourier Transform (FFT) spectra of the LOD and MSL time series 

(Fig. 5) reveal common frequencies of the long-periodical oscillations, thus the frequen-

cies of LOD response to the glacial MSL variations are not affected by the nonlinear 
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effects of ice sheets influence q on the moment of inertia. Both FFT spectrum and Fou-

rier approximation determine significant spectral peaks, corresponding to the oscilla-

tions with periods of about 9.7 ka, 10.5 ka, 11.4 ka, 12.8 ka, 14.6 ka, 18.9 ka, 23.5 ka, 

39-43 ka, 95-102 ka. The UT1 glacial variations are determined from the LOD time 

series by numerical integration (Fig. 6).  

 

Figure 4 Calculated LOD variations by means of MSL time series. 

 

Figure 5 FFT spectra of LOD (solid line) and MSL (dashed line) variations. 

 

Figure 6 Calculated UT1 variations (a) by means of LOD integration and their peri-

odic oscillations (b).  

The UT1 glacial variations for the last 3Ma increase by a parabola with millennial rate 

of about 0.3 d/ka. This value does not account the secular decrease of the Earth rotation 



Conference Proceedings  
“Climate, atmosphere and water resources in the face of climate change” 

Sofia, 14 - 15 October 2019 
 

18 

 

due to the tidal friction. The glacial change of the Earth angular velocity shows accel-

eration, which is opposite to the tidal friction effects. The periodical UT1 oscillations 

are determined by excluding the trend from the UT1 time series. The long-periodical 

UT1 oscillations, due to the glacial MSL variations contain irregular cycles with domi-

nated period of about 100 ka (Fig. 6).  

 

Conclusions  

The reconstructed glacial variations of the sea level for the last 3 Ma give good oppor-

tunity for studying the millennial scale variations of the Earth rotation and to determine 

long-periodical oscillations of the Length of Day LOD and the Universal Time UT1. 

The method determines the changes of the Earth axial moment of inertia due to global 

water redistribution between the ocean and continental ice, which is connected with the 

sea level variations. Two dimensionless coefficients play a key role for proper determi-

nation of the glacial variations of the Earth rotation. The first is transfer coefficient k 

between the homogeneous elastic sphere and the real Earth. The physical meaning of 

this coefficient is the correspondence between uniform changes of the radius of an ideal 

homogeneous elastic sphere and mean sea level of the real Earth ocean with equal 

changes of the axial moment of inertia. This coefficient is equal to 10.5 in the case of 

significant changes of the MSL. The other coefficient q represents the relative opposite 

effects of the ice sheets on the moment of inertia. This coefficient is variable with MSL 

changes and its maximal value was assessed as 0.22 for the last glacial period.  

The LOD variations for the last 3 Ma were with maximal values below 280 ms during 

the glacial maxima. The long-periodical LOD oscillations are with frequencies closed 

to some frequencies of the Earth orbital variations. The Universal Time UT1 glacial 

variations for this period consisted of parabolic trend with maximal value 1080 d. This 

trend is opposite to the secular decrease of the Earth rotation due to the tidal friction. 

The periodical part of the UT1 glacial variations consisted of significant 100 ka non-

sinusoidal cycles with amplitude of about 34 d and some shorter. Most of these oscilla-

tions are with frequencies similar to the frequencies of the Earth orbital variations. 

A part of the millennial scale oscillations of the MSL and Earth rotation are outside the 

frequency band of the Earth orbital variations. The detailed study of the origin of these 

oscillations should involve more glacial data of temperature, isotopes, aerosols, dust, 

pollens, etc. 
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Abstract. The Palmer Drought Severity Index (PDSI) involved by Palmer (1965) represents 

the severity of dry and wet spells over the US based on monthly temperature and precipita-

tion data as well as the soil-water holding capacity at that location. Later Dai et al. (1998, 

2004) calculated global monthly PDSI data over global land areas from 1870 to 2006. These 

data consist of PDSI values available globally in 2.52.5  grid. The time series of regional 

PDSI variations over selected parts of America, Asia, Africa and Europe are determined by 

the mean values from all grid data for the selected area. The mean values are computed by 

means of the robust Danish method. The variations of PDSI time series are compared with 

solar indices. The common periodical solar and PDSI components are determined by means 

partial Fourier approximation based on the least-squares estimation of trigonometric coeffi-

cients. The possibility to use the solar influence on regional climate change in drought and 

flood forecast is discussed. 

 

Keywords: solar activity, drought cycles, floods, Palmer Drought Severity Index (PDSI) 

Introduction  

The global warming accelerated after 1980 leads to glaciers melting, sea levels rising, 

large areas drying, and significant changes in all ecosystems, weather and climate. Now-

adays the climate change is connected with heavy rains and floods. A significant part of 

extreme climatic events is related to anthropogenic greenhouse gases, but other sources 

of periodic climate variations are solar cycles and connected with them changes of the 

total solar irradiance, solar wind, interplanetary magnetic field, cosmic rays. The goal 

of this paper is to investigate interconnection between long-term variations of the 

Palmer Drought Severity Index over selected parts of America, Asia, Africa and Europe, 

and solar activity harmonics whose periods are with interannual, decadal and centennial 

range. The result of this work is better understanding of the decadal drought/wet cycles, 

driven by the solar activity, and improving the knowledge about the climatic trends in 

the next century.  

Data and methods 

The Palmer Drought Severity Index (PDSI) was involved by Palmer (1965) to represent 
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the severity of dry and wet spells over the US based on monthly temperature and pre-

cipitation 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 

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. Other longer time series 

of PDSI data is Monthly Self-calibrated Palmer Drought Severity Index (scPDSI) cal-

culated using observed surface air temperature and precipitation. The data were adjusted 

so that each grid box had the same standard deviation as that in the central US during 

the calibration period (1950-1979). 

  

Figure 1 Maps of PDSI area calculation in Amazonia, South America (a); South-East 

Europe (b); Sahara Desert in Africa (c); and part of Siberia in Asia (d) 

The individual time series of PDSI variations from a selected area are calculated by 

means of robust Danish method (Juhl, 1984; Kegel, 1987; Kubik, 1982). Regional PDSI 

variations over Amazonia in South America (Longitude -40W, -70W; Latitude 0S, -

20S); Siberia in Asia (Longitude 90E, 110E; Latitude 50N, 60N); Sahara in Africa 
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(Longitude -15W, 35E; Latitude 15N, 30N);  and SE Europe (Longitude 10E, 

30E; Latitude 35N, 50N)  are determined (Figs. 1, 2).  

The total Solar Irradiance (TSI) data are presented in the bottom of Fig. 2. The estimated 

TSI for the last 400 years is based on the NRLTSI2 historical TSI reconstruction model 

(Kopp et al., 2016; Lean, 2000, 2010; Coddington at al., 2016). 

 

Figure 2 Time series of TSI, PDSI over Siberia, Sahara, S-E Europe, Amazonia and 

their FFT spectra. 

The time series spectra of PDSI and TSI variations (Fig. 2) are determined by the Fast 

Fourier Transform (FFT). These spectra are different with narrow common parts for 

some frequencies. For example, the most powerful 11-year solar cycle is presented in 

time series spectra of Amazonia and Siberia only, other regions are affected by the de-

cadal TSI harmonics. So, every region has individual climatic response to solar activity 

and therefore it is necessary to compare common solar-climatic cycles in selected nar-

row frequency bands. To do this, the Method of Partial Fourier Approximation is ap-

plied to all time series. 
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The Partial Fourier Approximation based on the Least-Squares (LS) estimation of Fou-

rier coefficients. The Partial Fourier Approximation  F t  of discrete data is given by  

     ,
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where P0 is the period of the first harmonic, t0 - the mean epochs 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 requires at least 2n+2 observations, so the number 

of harmonics n is chosen significantly smaller than the number N of sampled data fi. It 

should be kept in mind that the small number of harmonics n yields to LS estimation of 

the coefficient errors, too. This estimation is the first essential difference with the clas-

sical Fourier approximation. The second essential difference with the classical case 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 fre-

quency bands by the formula: 
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where the desired frequencies k are limited by the bandwidth 

0

2

0

1 2π2π

P

m

P

m
k  ,        (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 fre-

quency bandwidth. Doing this for terrestrial and solar time series we shall identify their 

respective cycles, isolate and compare the common ones. 

The accuracy of estimated amplitudes of PDSI harmonics are 0.05 for Amazonia, 0.04 

for Sahara and Siberia, and 0.03 for South-East Europe. The amplitudes of TSI harmon-

ics are estimated with accuracy better than 1 mW/m2. 

Results  

The common cycles between TSI and PDSI variations are determined in several inter-

annual, decadal and centennial frequency bands (Figs. 3-6). In some short-time parts in 
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Figs. 4-6 the TSI and PDSI variations expose partial correlation and these parts are 

marked by white rectangles.  

 

Figure 3 Common TSI and PDSI cycles over Amazonia in interannual and decadal 

frequency bands. 

The region over Amazonia has been chosen due to long lasting strong wildfires, a pre-

requisite of which is significant drought. The wet and dry cycles over Amazonia are 

driven by solar activity harmonics in six interannual and decadal frequency bands (Fig. 

3). The recent Amazonian drought is connected with 16.5-18.3 yr and 27.5-32.9 yr solar 

harmonics, whose cumulative effect on PDSI variations is up to -2 with a tendency to 

remain stable in the next decade. The Siberian region has been chosen due to recent 

heavy rainfall and several disaster floods with human deaths. The wet and dry cycles 

over Siberia are driven by solar activity harmonics in six interannual, decadal and cen-

tennial frequency bands (Fig. 6). The wet Siberian condition is connected with long-

term solar influences, whose decadal periods are from 20 to 70 years with a stable ten-

dency in the next decades. The wet condition over Sahara desert is connected with pos-

itive TSI harmonics, followed by additional evaporation from neighbor sea with ten-

dency of normal and wet climate during next decades (Fig. 5). Four of TSI harmonics 

produce dry condition over South-East Europe with possible dry tendency during next 

10-20 years (Fig. 4).  
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Figure 4 Common TSI and PDSI cycles over South-East Europe in decadal frequency 

bands. 

 

Figure 5 Common TSI and PDSI cycles over Sahara in interannual and decadal fre-

quency bands. 
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Figure 6 Common TSI and PDSI cycles over Siberia in interannual and decadal fre-

quency bands. 

Conclusions  

The decadal and interannual variations of the PDSI over Amazonia, South-East Europe, 

Sahara and Siberia are highly-correlated with corresponding cycles of the solar activity 

in several narrow frequency bands. The amplitudes of the PDSI responses to the solar 

cycles are up to 1.0 and the cumulative effect of the solar activity on the PDSI variations 

is about 2. These effects are not strong enough to provide a complete explanation of 

the observed severe dry and wet events over the selected regions, but they provide a 

good basis for making a long-term forecast.  

 The influence of solar harmonics on Amazonian climate is significant with perio-

dicities between 7 and 33 years, where the recent drought event has about 30-

year cycle. 

 The influence of solar cycles and solar harmonics on South-East European climate 

is significant with periodicities between 11 and 41 years, where most of them 

have tendency of dry conditions during next 10-20 years. 

 The influence of solar cycles and solar harmonics on the climate in Sahara region 

is strong in several bands with periods 8-34 yr and 45-137 yr. It is remarkable 

that the drought is connected with the solar minima, while wet conditions occur 

during the TSI maxima. 
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 The influence of solar cycles and solar harmonics on the Siberian climate is sig-

nificant with periodicities 6-25 yr and 41-125 yr. The recent wet conditions and 

floods are connected with the TSI warming influence with periods above 20 yr, 

and probably will continue in next two decades. 
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Abstract. This investigation presents results from experimental campaign performed in the 

urban environment of Sofia and related to the influence of the mixing layer height and me-

teorological parameters on the vertical distribution of the aerosol particles. The results from 

two summer days (July 7 2015 and July 21 2018) are discussed. Aerosol particle concentra-

tions were measured by six-channel laser-based aerosol particle counters at three different 

altitudes: 577 m asl in the downtown of Sofia city at the Borisova Gradina Park, and at 

Vitosha Mountain, at 900 and at 1350 m asl. Aerosol counters capable of measuring both 

particle number and mass concentrations were also used. The combined effect of the daily 

development of mixing layer height (from ceilometer observations), meteorological param-

eters, and hourly variations in the concentrations of the different aerosol fractions is inves-

tigated. Considering the temporal and spatial changes of aerosols measured at the different 

experimental sites, WRF-GDAS is used for determination of the atmospheric boundary 

layer height and comparison with ceilometer data. The difference between the two methods 

of determining the height of the atmospheric boundary layer is found to be less than 15%. 

Keywords: air quality, aerosol particle concentration, atmospheric boundary layer (ABL)  

Introduction  

In urban environment atmospheric aerosols change their concentration, composition and 

distribution, both in time and in space; they influence the passage of solar radiation 

through the atmosphere; they also play an important role in the complex physical and 

chemical processes in the atmosphere (Avolio et al., 2017; Ngan et al., 2015; Stein et 

al., 2011; 2015). Human health is also sensitive to aerosols, especially to finest particles. 

mailto:nic_k@abv.bg
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For all these reasons, the study of transport and transformation of aerosols in the tropo-

sphere, and in particular within the atmospheric boundary layer, has become a key issue 

for atmospheric chemistry, atmospheric turbulence studies and climate change model-

ling (Seibert et al., 2000; Haeffelin et al., 2012; Su et al., 2015). Air pollution levels and 

dispersion characteristics in mountainous areas are complex (Balis et al., 2000; Vijaya-

kumar and Devara, 2013). Mountain ranges around valleys block or divert the prevailing 

winds, thereby altering the atmospheric thermal structure, which can create local winds 

and change the meteorology over short distances. Stable atmospheric stratification is a 

dominant feature of mountain valleys during nights all year round and during cold sea-

sons. The study area combines the effects of mountain valley and a large city with con-

siderable emissions (Kolev et al., 2007, 2016; Savov et al., 2016). The ventilation and 

air quality in Sofia depends strongly on the structure and height of the atmospheric 

boundary layer (ABL) (Batchvarova et al. 2006, 2010; Batchvarova and Gryning, 2006). 

The present study contributes to the understanding of the vertical distribution of aerosol 

particle concentrations during the development of the atmospheric boundary layer 

through in-situ and remote sensing measurements conducted in summer days. 

Experimental sites and instruments 

The data presented were measured over two typical summer days - July 7, 2015 and 

July 21, 2018 characterized by relatively calm weather. The measurements were made 

simultaneously at three altitudes: 577 m at the Astronomical Observatory (AO) in the 

Borisova Gradina Park, 900 m and 1350 m situated on the northern slope of Vitosha 

Mountain. Three six-channel laser particle counters (LPCs) were used during the exper-

imental campaign in July 2015. Two-channel LPCs, measuring both particle counts and 

mass concentrations were used in July 2018 campaign. The Ceilometer-lidar worked 

continuously during the campaigns.  

The LPCs used were as follows: Two six-channel PC200 (TROTEC, Germany), meas-

uring particles of 0.3, 0.5, 1, 2.5, 5 and 10 µm, were located at AO and at a height of 

1350 m on Vitosha and one six-channel HPC-6 (MetOne, USA) of 0.3, 0.5, 0.7, 1, 2 

and 5 µm particle size, located at 900 m. The sampling rate of the devices is 2.83 l/min. 

The output is given as number of particles per liter of air samples. The accuracy of the 

devices is in the range of 15-20%. Two two-channel BQ20 (TROTEC, Germany) for 

particles sizes of 2.5 and 10 µm for measuring number of particles and mass concentra-

tions (with sampling rate 0.9 l/min) were placed at the AO in Sofia and at a height of 

1350 m on Vitosha.  

The Ceilometer-lidar CHM 15k (located at AO) is with the following specification: light 

source - Nd: YAG laser with center wavelength at 1064 nm; measuring range 30-15000 
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m; resolution 15 m; measurement time 60 s; pulse duration about 1 ns; 5–7 kHz pulse 

repetition rate; impulse energy 8 µJ.  

Meteorological data were obtained from an automatic weather station located at the AO 

and from built-in sensors of devices at the sites placed on Vitosha slope.  

Results and discussions 

Ceilometer data 

Ceilometer’s images obtained in July 2015 and 2018 at the AO site are presented in Fig. 

1 (a, b). The images represent estimates of the atmospheric aerosol layers in different 

time periods during the day based on the backscattering profile of the lidar signal. The 

observations showed two types of ABL development: a rapid increase in the height of 

the mixing layer (ML) on the first day and a gradual increase in the height of the mixing 

layer on the second day.  

The data obtained on 07.07.2015 (Fig. 1a) show that the ML development started inten-

sively about 09:00 LST reaching height of about 800-900 m at 11:30 LST. In the after-

noon hours the ML height increases up to 2000 m with average speed of increasing 

about 300 m/h. 

On 21.07.2018 (Fig. 1b) the ML starts to form at about 09:00 LST, reaching maximal 

height of about 1650 m at 13:00-13:30 LSТ.  

On both days the residual layer (RL), remaining from the previous day, is destroyed 

from the rising ML at about 10-10:30 LST. A stable ABL is seen up to height of about 

500-600 m in the morning hours.  
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Figure 1 Range-corrected signals constructed from the ceilometer CHM 15k data ob-

tained on: a) 7 July 2015, b) 21 July 2018  

Model results (WRF-GDAS Model)  

The height of ABL applying Weather Research and Forecasting Model and Global Data 

Assimilation System Analysis (WRF-GDAS) for Sofia on July 07 2015, as shown in 

Fig. 2a, is 1800-2000 m at 12:00 UTC. The development of the ABL (Fig. 2b) starts at 

height 50 m at about 03:00 UTC, reaching 1900 m at 09:00 UTC and maximum of 2050 

m at 12:00 UTC. The height of ABL on July 21 2018, shown in Fig. 3a, is 1400-1600 

m at 12:00 UTC. The development of the ABL (Fig. 3b) starts at height 300 m at about 

06 UTC, reaching maximum of 1550 m between 09 and 15 UTC forming a plateau. The 

comparison between WRF-GDAS simulated and Ceilometer-lidar observed ABL height 

on both days shows agreement within 10-15 %.  

a b 

Figure 2 WRF-GDAS map (a) and GDAS stability plot (b) for Sofia on July 07 2015. 

The blue line denotes scaled vertical mixing coefficient Kz, the red line – modelled 

ABL height (boundary layer depth Zi). 
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a b 

Figure 3 WRF-GDAS map and GDAS stability plot for Sofia on July 21 2018. The 

blue line denotes the scaled vertical mixing coefficient Kz, the red line - modelled 

ABL height (boundary layer depth Zi). 

WRF-GDAS simulated wind direction and speed for location 42.65N, 23.38 E (Sofia) 

on July 07 2015 and July 21 2018 gave a prevailing 10-m weak wind (wind speed less 

than 4 m/s) from NE in the first case and from NW (wind speed about 7 m/s) in the 

second one.  

HYSPLIT backward trajectories for Sofia (42.65N, 23.38 E) at 12 UTC on July 07 2015 

and July 21 2018 calculated using GDAS Meteorological Data with 96-h simulation 

applying NOAA HYSPLIT model (Draxler and Hess, 1998) are presented in Fig. 4. The 

transport of air masses up to 2500 m on July 07 2015 was mainly from N-NE, from 

Romania and west Ukraine (HYSPLIT backward trajectories, Fig. 4a) and after that 

passing over the Danube plain and Sofia valley, finally reaching Sofia city and Vitosha 

mountain.  

The case of air mass transport on July 21 2018 is different and characterized with pre-

vailing NW flow (from Serbia, Hungary, Czech Republic and Germany, and passing 

over the NW region of the Sofia valley) as shown the backward trajectories of 1000-

2000 m (HYSPLIT model, Fig. 4b).  
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a b 

Figure 4 Calculated backward trajectories applying HYSPLIT model for Sofia on July 

07 2015 (a) and July 21 2018 (b). 

Aerosol particle number concentrations at Sofia and at Vitosha Mountain 

The present investigation comprises complex experiment using remote sensing devices 

and in-situ measurements of the aerosol particle number concentrations in different size 

ranges at three heights in the Sofia valley: 591 m asl (Sofia), at 900 m and 1350 m 

(Vitosha mountain). The main task is to determine the relation between the ABL height 

and the size and particle number concentrations at a certain height. The goal is to iden-

tify which particle size is actively involved in the ABL formation and in some aspect 

will give guiding information about the ABL development and its height estimated the 

correlation with the particle sizes.  

In the beginning of the measurements carried out on 07.07.2015 (Fig. 5), the maximum 

concentrations in all particle sizes range between 0.3 µm and 10 µm were observed in 

the period from 09:00 to 09:45 LST, followed by a decrease influenced by the ABL 

development. The behavior of the fine particles of size 0.3 µm and 0.5 µm is similar. 

The shape of the curves for the other measured sizes 1, 2.5, 5 and 10 µm are similar (not 

shown here).  

At height 900 m, on 07.07.2015 the behavior of particle number concentrations in size 

ranges 0.3, 0.5, 0.7, 1, 2.5 and 5.0 µm is similar with small differences. After 12 LST 

the concentration of particles of sizes 0.7, 1.0, 2.5 µm increased. Fluctuations are ob-

served in the particle number concentration for size 0.5 µm after 11 LST.  
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The main difference between the concentration of particles of size 0.3 µm at 591 and 

900 m is significantly higher number observed at the higher altitude, as 42000 N/L at 

591 m at 09:00-10:00 LST and 125000 N/L at 900 m at 09:00-09:45 LST. This differ-

ence shows the presence of temperature inversion. Other difference observed for all 

sizes is a local maximum at 11 LST evidencing that the ML reached height 900 m.  

  

  

  

Figure 5 Evolution of fine particle number concentrations at Sofia (591 m), Vitosha1 

(900 m) and Vitosha2 (1350 m) on: 07.07.2015. 

At height 1350 m, maximum in the particle number concentration in the morning hours 

is observed only for fine particles of size 0.3 µm and 0.5 µm. Particle number concen-

trations for sizes 1, 2.5, 5 and 10 µm have similar behavior and low concentrations in 

the beginning of the measurements. A rapid increase in the concentration is seen after 

12 LST up to 13 LST (in the frame of one hour) that is supposed to be due to the devel-

opment of the ABL and the increasing ML height. 
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The results obtained confirmed that during the ABL development and, respectively, the 

increase of ML height, the aerosol particle number concentrations for sizes 0.3 and 0.5 

µm decrease. Near the sunset, the aerosol particle concentrations increase as the MLH 

decreases and two layers are formed – a stable ABL near ground and RL over it trapping 

mainly fine mode aerosol particles.  

The variations of the measured particle number concentrations in the air (N/l) of particle 

size of 2.5 and 10 µm at a given height for the different days and variation of the mass 

concentration for a given day at the different heights for 21 July 2018 are shown in 

Fig. 6.  

 

Figure 6 Variations of the particle number concentrations (number/liter) and (µg/m3) 

for particle size of 2.5 and 10 µm at different heights on 21.07.2018.  

On 21 July 2018, the highest aerosol number concentrations were observed again at 

altitude 900 m, as it was found during the previous summer 2015 campaign. At the AO 

site in Sofia, the particle number and mass concentrations gradually decreased with the 

ML development. Decreasing trend (significantly weaker) in the particle number con-

centrations is seen as well at the rest of the altitudes. At altitude 577 m, the particle mass 

concentration behavior follows the particle number concentration, suggesting that there 

are no significant changes in the chemical composition of the aerosols during the day. 

It is interesting to note that after 11 LST the aerosol mass concentration at altitude 900 

m started to increase in correspondence to the time when the rising ML reached this 

height. Among the reasons considered to be responsible for the above-mentioned in-

crease is the transport of urban anthropogenic aerosol from Sofia upward along the 
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slopes of the Vitosha Mountain due to the development of the daily ABL as well as due 

to the appearance of an anabatic wind.  

Conclusions  

The results reported and discussed in this paper can be summarized as follows: During 

the daily development of the mixing layer, particle number concentrations decrease over 

time. In the afternoon the concentrations can be up to 4 times lower than in the morning. 

This behaviour is more clearly seen in the fine fraction of aerosols. The highest particle 

number concentrations and mass concentrations were registered at altitude of 900 m for 

the shown experimental days, due to the existing elevated temperature inversion at this 

altitude recorded in our previous studies. As the height of the mixing layer increases, 

the concentration of aerosol particles decreases and when the height of ML is maximal, 

the concentration is minimal. The comparison of simulated ABL height is within 10-15 

% agreement with the Ceilometer-lidar observations on 07 July 2015 and 21 July 2018.  
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Резюме. Оценката на речния отток на дадена територия е актуална изследователска 

задача при хидротехническото планиране и проектиране в условията на антропогенни 

въздействия и измененията на климата. Настоящата работа изследва хомогенността 

на времевите редове от годишен отток, на примера на речни басейни от северозапад-

ната част на Дунавски водосборен басейн. Проучването се основава на статистически 

и графични методи, приложени към редове от стойности на годишния речен отток за 

периода 1961–2010. Получените резултати разкриват  два изчислителни периода с ед-

наква продължителност от 25 години – 1961–1985 и 1986–2010. Настоящото изслед-

ване поставя въпроса за избора на изчислителен период при оценката на речния отток 

за нуждите на хидротехническото проектиране. 

Ключови думи: речен отток, хомогенност, Дунавски водосборен басейн 

Въведение 

Оценката на речния отток на дадена територия е първата изследователска задача 

при хидротехническото планиране и проектиране поради промените в посоката и 

степента на антропогенните въздействия и на измененията на климата върху вод-

ния цикъл през последните няколко десетилетия. Тази оценка е предизвикателс-

тво и заради редуцирането на наблюдателните пунктове от мрежата за хидромет-

ричен мониторинг и на увеличаването на райони без хидрометрични наблюдения 

и измервания. В посочения контекст възникват въпроси, свързани с репрезента-

тивността на изходните времеви редове от стойности (средни, максимални, мини-

мални) на речния отток като хомогенност и продължителност. Събраната до 2012 

г. хидрометрична информация е с продължителност 52 г. при някои хидромет-

рични станции (ХМС) – период, през който от една страна настъпват изменения 

в речните басейни под влиянието на антропогенните въздействия, промените в 

структурата на водовземането, урбанизирането на територията и др., а от другата 

– след 2000 г. влизат в сила редица разпоредби на Рамковата директива за водите, 

обща стратегия за прилагане на Рамковата директива за водите от 2006 г., РДВ и 

хидроморфологичния натиск – политическо комюнике [1], изисквания към хид-



Conference Proceedings  
“Climate, atmosphere and water resources in the face of climate change” 

Sofia, 14 - 15 October 2019 
 

40 

 

роенергетиката във връзка със законодателството на ЕС за природата [2] и др. до-

кументи. Редица изследвания установяват, че речният отток на територията на 

страната намалява след 1982 г., когато настъпва период на продължително засу-

шаване – тенденция, която според Модев започва от 1975/1976 г. [3] и „когато се 

случват абсолютните минимуми от дългия период – 1890–1995 г.: от 0,31 до 0,43 

спрямо нормата и вероятност на повторение от един път на 526 години за Егейс-

ката отточна област и от един до 120 пъти за Черноморската“ [4]. Намалението на 

валежните суми и годишния речен отток е най-голямо в Дунавската водосборна 

област и по-малко в останалите два главни водосборни басейна [5] и с добре из-

разена височинна зоналност – годишният отток в планините е по-малък с 20–30% 

от нормата за 50-годишен период, докато в равнинните водосбори това намаление 

е 50–60 %. Посочената тенденция е установена и за отделни речни басейни [6 – 

9]. Установеният негативен тренд в многогодишния ход на речния отток предпос-

тавя изследването на времевите редици за целия възможен изчислителен период. 

В посочения аспект възниква необходимост от анализ на изходните времеви ре-

дове за хомогенност, каквато е и целта на настоящото изследване, реализирано на 

основата на хидрометричната информация за р. Огоста и речните басейни западно 

от нейния водосбор. 

Териториален обхват 

Настоящото изследване обхваща водосборните басейни на реките Тополовец, 

Войнишка, Видбол, Арчар, Скомля, Лом, Цибрица и Огоста с обща площ 

81 932 km (Фиг. 1).  

Изследваната територия е обособена в едно главно поречие в плановете за управ-

ление на водите на Дунавска басейнова дирекция – Огоста и Реки западно от 

Огоста [10]. Същият район е поделен на два главни водосборни басейна – Лом и 

Огоста и на три водосборни басейна от I ред – на реките Тополовец, Цибрица и 

Скът [11], и на три главни поречия – Северозападни реки, Лом и Огоста [12]. Из-

следваните речни басейни се отличават по териториален обхват и хипсометрично 

развитие.  

Речните басейни на Тополовец, Войнишка, Видбол, Арчар и Цибрица са развити 

в Западен Предбалкан и в Западна Дунавска равнина или преобладаващо в хъл-

мистия (200–600 m) и равнинния (100–200 m) хипсометричен пояс. Заемат площи 

между 163 km2 (речен басейн на р. Скомля) и 583 km2 (речен басейн на р. Тополо-

вец) и в тях е развита речна мрежа с гъстота до 1,0 km/km2.  
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Фигура 1 Релеф и речна мрежа на изследваната територия 

За разлика от посочените речни басейни, водосборите на реките Лом и Огоста, 

развити в северните склонове на Западна Стара планина (Чипровска планина), 

включват площи от планинския хипсометричен пояс (1000–1600 m), а на р. Огоста 

и от високопланинския хипсометричен пояс, а териториалният им обхват е над 

1000 km2 (1240 km2 и 3157 km2 съответно). Речният басейн на р. Цибрица заема 

малка част от северните склонове на Широка планина (Предбалкан) и значителна 

в равнинния хипсометричен пояс.  

Речните водосбори от изследваната територия се включват в областта с умерено-

континентален климат, който се характеризира с увеличаване на годишната ва-

лежна сума и с относителния дял на твърдите валежи в посока от север на юг при 

едновременно намаляване на температурата на въздуха. Промяната на климатич-

ните условия в указаната посока намира отражение в нарастване на водоносността 

на изследваната територия и в изменения на отточния режим: отточният макси-

мум в равнинната част е през м. март, а във високопланинската част – през м. май. 

Във всички речни басейни най-малките месечни водни количества се регистрират 

през м. август.  

Влияние върху годишното и многогодишното разпределение на оттока оказват 

язовирите, водохващанията и помпените станции [13]. С изключение на 

яз. „Огоста“ (с обем 506,0 млн. m3), останалите изкуствено създадени водоеми се 

отнасят към микроязовирите. Иззетата вода за периода 2003–2012 намалява в ця-

лата изследвана територия, по-голямата част от нея (над 59,0%) е от повърхностни 

пресни води и за реките западно от р. Огоста почти цялото количество е за ВиК 
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услуги. За речния басейн на р. Огоста иззетите води през първите години на по-

сочения период са преобладаващо за индустрията.  

Методи на изследване и изходна информация 

Методическата процедура в настоящото изследване включва определяне на гра-

ниците на речните водосбори и анализ на хомогенността на времевите редовете 

от годишни стойности на речния отток. Контурите на вододелите на речните ба-

сейни са генерирани в ГИС среда чрез модела HEC-geoHMC (Geospatial 

Hydrologic Modeling Extension). Моделът прецизно и обосновано определя орог-

рафските параметри за всеки конкретен водосборен басейн [14]. Работа на алго-

ритъма реализиращ модела, е верификация на входните данни за ЦМР и генери-

ране на растерни слоеве, необходими за по - точното отчитане и формиране на 

речния отток в конкретните водосборни басейни.  

За анализ на хомогенността на времевите редовете от годишни стойности на реч-

ния отток се прилагат непараметричните критерии на Pettitt's test, Buishand's test, 

Standard normal homogeneity test (SNHT) и von Neumann's test с двустранно огра-

ничен критерии на разпределение [15], а за определяне на промяната в посоката 

на изменение на хидроложкия запис – метода на двойносумарните криви (Double 

mass curves) [16–17]. Статистическите възможности на използваните подходи са 

доста чувствителни към различни свойства на данните от извадката и най-често 

откриват монотонна тенденция или една внезапна промяна, а както е известно, 

хидроложките редове могат да имат множество резки промени и различни тен-

денции за различни периоди от време [18], поради декадната и вътрешногодиш-

ната променливост в климатичната система и др. 

Изходни данни за настоящото изследване са стойностите на годишния отток от 

15 хидрометрични станции – по една на реките Войнишка и Вещица, две на р. Лом 

и на р. Скът и осем на р. Огоста с нейните притоци (Табл. 1). Хидрометричната 

информация е за периода 1961–2012 и е извлечена от бюлетините на Националния 

институт по метеорология и хидрология (НИМХ).  

Таблица 1  Хидрографски данни за речните басейни 

ХМС 

№ 

Речен басейн F 

(km2) 

H 

(m) 

L 

(km) 

I 

(‰) 

12850 Войнишка – с. Търняне 266,068 261,83 51,60 6,48 

13450 Вещицка – с. Вещица 85,871 535,93 50,23 12,7 

14450 Стакевска – с. Фалковец 329,254 675,94 17,30 45,6 

14620 Лом (Бърза) – с. Горни Лом 20,025 1407,2 32,80 31,78 

14840 Лом – с. Василовци 1033,98 477,92 5,30 - 

16150 Берковска – Берковица 46,3 1072,96 80,0 19,5 

16380 Дългод. Огоста – с. Говежда 115,7 949,89 82,35 - 
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ХМС 

№ 

Речен басейн F 

(km2) 

H 

(m) 

L 

(km) 

I 

(‰) 

16410 Бързия - Берковица 173,0 846,43 2,40 264,6 

16450 Ботуня - Вършец 20,7 1112,4 9,00 146,7 

16500 Ботуня - Стояново 238,2 693,01 11,85 118,4 

16670 Огоста – Гаврил Генов 520,3 749,57 15,70 89,9 

16800 Огоста – с. Кобиляк 2232,9 492,32 - - 

16850 Огоста – с. Бутан 3170,1 388,4 - - 

17650 Скът – с. Нивянин 252,3 293,19 81,90 18,2 

17850 Скът – Мизия 1058,8 184,33 133,65 12,1 

 

 Резултати 

Анализът за хомогенност на хидроложките данни на годишния отток чрез прило-

жените непараметрични критерии разкриват, че почти всички станции са не хо-

могенни, т.е. наблюдава се времева промяна спрямо средната стойност на реда от 

хидроложки данни. С изключение на редовете от годишни стойности на речния 

отток, които са хомогенни при ХМС 14620 р. Лом – Горни Лом, ХМС 16670 р. 

Огоста - Гаврил Генов и ХМС 17850 р. Скът – Мизия (Табл. 2).  

Таблица 2. Хомогенност на редовете от годишни стойности на речния отток 

№ на 

ХМС 
Речен басейн 

Стойности на p-value 

(двустранен критерии) 
Го-

дина 

на 

про-

мяна 

Pettitt's 

test 

(SNHT) Buishand's 

test 

von 

Neumann's 

test 

12850 Войнишка – с. Търняне 0,001 0,001 0,001 0,001 1987 

13450 Вещицка – с. Вещица 0,001 0,002 0,001 0,011 1987 

14450 Стакевска – с. Фалковец 0,001 0,001 0,001 0,001 1982 

14620 Лом – с. Горни Лом 0,071 0,411 0,181 0,050 - 

14840 Лом – с. Василовци 0,001 0,001 0,001 0,001 1982 

16150 Берковска – Берковица 0,012 0,046 0,013 0,014 1984 

16380 Д. Огоста – с. Говежда 0,025 0,129 0,036 0,008 1982 

16410 Бързия - Берковица 0,001 0,001 0,001 0,002 1981 

16450 Ботуня - Вършец 0,001 0,001 0,001 0,001 1981 

16500 Ботуня - Стояново 0,001 0,008 0,002 0,001 1980 

16670 Огоста – Гаврил Генов 0,474 0,723 0,497 0,022 - 

16800 Огоста – с. Кобиляк 0,001 0,021 0,001 0,001 1984 

16850 Огоста – с. Бутан 0,001 0,001 0,001 0,001 1984 

17650 Скът – с. Нивянин 0,026 0,056 0,021 0,109 1984 

17850 Скът – Мизия 0,052 0,187 0,073 0,05 - 



Conference Proceedings  
“Climate, atmosphere and water resources in the face of climate change” 

Sofia, 14 - 15 October 2019 
 

44 

 

Получените резултати за хомогенност на хидроложките редове от годишни стой-

ности на речния отток, се потвърждават и от двойносумарните криви, които дават 

отношение към времевите редове с нарушена еднородност.  

Чрез двойносумарните криви, както и теста на Pettit, които дават местоположени-

ето на промяната във времевия ред са представени данните за годишния отток на 

р. Тополовец – с. Акациево, р. Войнишка – с. Търняне, р. Цибрица – с. Игнатово 

и всички редовете от годишен отток на р. Огоста и р. Скът., промяна в наклона на 

изравняващата линия, която се наблюдава след 1985 г. (Фиг. 2а и 2б).  

 
Фигура 2а. Двойносумарна крива на                     Фигура 2б. Двойносумарни криви на 

 р. Скът при с. Нивянин                                              р. Войнишка при с. Търняне 

 

Получените резултати дават основание, изследваният изчислителен период да се 

подели на подпериодите 1961–1985 и 1986–2012 с еднаква продължителност от 

25 години. Доколкото няма увеличаване на антропогенния натиск върху речните 

водни обеми след 1985 г., причина за нарушената хомогенност трябва да се търси 

в изменения на климата или в промяна на начините на измерване на водните ко-

личества. 

Както теста на Pettit, така също и Последващият не параметричения тест на 

Wilcoxon доказват разлики между средните стойности за получените два периода 

1961–1985 и 1986–2012 (Табл. 3), ясно различими и при проследяване на хроно-

логичния ход на годишния речен отток (Фиг. 3а и 3б).  

Таблица 3 Резултати от непараметричния тест на Wilcoxon  

ХМС 

№ 
Речен басейн Z 

p 

(двустра-

нен крите-

рии) 

p 

(едностра-

нен крите-

рии 

12850  Войнишка – с. Търняне  2,558  0,009  0,004  

13450  Вещицка – с. Вещица  2,987  0,002  0,001  

14450  Стакевска – с. Фалковец  2,726  0,005  0,002  
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ХМС 

№ 
Речен басейн Z 

p 

(двустра-

нен крите-

рии) 

p 

(едностра-

нен крите-

рии 

14620  Лом (Бърза) – с. Горни Лом  1,93  0,054  0,027  

14840  Лом – с. Василовци  2,258  0,022  0,001  

16150  Берковска – Берковица  2,758  0,005  0,002 

16380  Дългод. Огоста – с. Говежда  2,800  0,004  0,002  

16410  Бързия - Берковица  3,632  0,000  0,000  

16450  Ботуня - Вършец  2,746  0,005  0,002  

16500  Ботуня - Стояново  2,287  0,021  0,010  

16670  Огоста – Гаврил Генов  1,24  0,213  0,104  

16800  Огоста – с. Кобиляк  2,799  0,004  0,002  

16850  Огоста – с. Бутан  2,435  0,014  0,007  

17650  Скът – с. Нивянин  2,919  0,003  0,001  

17850  Скът – Мизия  2,561  0,011  0,005  
 

 

Фигура 3а  Хронологичен ред на годи-                  Фигура 3б  Хронологичен ред на годи- 

шния отток за р. Скът при с. Нивянин                   шния отток за р. Войнишка - с. Търняне 

 

Заключение  

Целенасоченото изследване за хомогенност чрез прилагането на непараметрични 

критерии на Pettit`s, SNHT, Buishand и Neumann на времевите редове от стойности 

на годишния речен отток на речните водосбори в северозападната част на Дунав-

ски водосборен басейн, удостоверява еднозначно статистически значимо намаля-

ване на водните обеми през 1986–2012 спрямо 1961–1985. Този резултат се пот-

върждава и от непараметричния критерии на Wilcoxon даващ ясна разлика в сред-

ната стойност на речния отток между двата изчислителни периода. От гледна 

точка на хидротехническото проектиране е доста голям довод за бъдещи насоки 

при планирането на водния ресурс в изследвания район.  
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Резюме. Количествената оценка на базисния отток в структурата на речния отток про-

дължава да бъде предизвикателство пред подходите и методите за неговото опреде-

ляне в хидрологията и хидрогеологията. Досегашните изследвания, основани на гра-

фични и аналитични методи, не дават еднозначни резултати за относителния му дял 

в общия воден обем на речните течения на територията на страната. Целта на настоя-

щото проучване е съпоставяне на резултатите, получени за индекса на базисния отток 

(BFI), изчислен по метода на локалните минимуми, и за индекса IQ90/Q50, на примера 

на високопланински речни басейни в България. Сравнителният анализ на получените 

данни, с предходни изследвания и чрез косвени индикатори, показва по-голяма дос-

товерност на оценката на базисния отток по IQ90/Q50, в сравнение с BFI. Направеното 

изследване дава основание за включване на индекса IQ90/Q50 в количественото оценя-

ване на базисния отток като сравнително обективен метод за разкриване на структу-

рата на водните ресурси.  

Ключови думи: базисен отток, метод на локалните минимуми, индекс на базисния 

отток (BFI), индекс IQ90/Q50   

Увод 

Базисният отток на реките, който осигурява речен отток през периоди на 

маловодие, има важна екологична роля. Той представлява тази част от общото 

водно количество на река, която не се дължи на директния отток от валежи или 

топене на сняг, а по-скоро на приток от подземните води (Poehls and Smith, 2009). 

Hall (1968) определя базисния отток като тази част от водното количество в река, 

която идва от подземните води или други по-бавни източници. Smakhtin (2001) 

отбелязва, че той е важен компонент на речния отток, който произхожда от 

разтоварване на водоносни хоризонти или бавен приток от езера, блата, топящи 

се ледници и др. 

Изучаването на подземния приток в речните течения е една от фундаменталните 

хидроложки и хидрогеоложки задачи, насочена към намирането на подходи и ме-

тоди за прецизна количествена оценка на базисния (устойчивия) отток на осно-

вата на ежедневните водни количества.  

mailto:nelly_hristova@gea.uni-sofia.bg
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Изследователските подходи в посочения аспект се разделят основно на графични 

и аналитични. Към първия подход се отнасят методите за графично разделяне на 

базисния от повърхностния отток в речните течения (Linsley et al., 1975), методите 

за филтриране, предложени от Sloto & Crouse (1996) и анализирани от Brodie & 

Hostetler (2005), методът рекурсивно филтриране (Eckhardt, 2005), методът на 

единичния хидрограф (Su, 1995). При аналитичния подход се извършва количес-

твен анализ на кривите на изтощение и се прилагат формули и уравнения – на 

Boussinesq (1904) и Maillet (1905), допълвани и разширявани в по-късни изслед-

вания, на Nejadhashemi et al. (2004), He et al. (2016) и др. Третият подход включва 

допълнително хидрохимични и/или изотопни директни измервания. При целена-

сочени сравнителни анализи на подходите и методите за определяне на базисния 

отток се подчертава несигурност на получените резултати (Scanlon et al., 2002, 

Gonzales et al., 2009, Rumsey et al., 2015 и др.). Причината за тази несигурност се 

търси в пространствено-времевата вариабилност на подземния приток в речните 

течение, обусловена от неговата нелинейна зависимост от климата, хидрогеолож-

ките условия, земеползването и др. фактори. Влияние върху резултатите оказва и 

обхвата на изследванията – в определен пункт/речен участък или за речен басейн 

(Raffensperger et al., 2017).  

Наред с посочените традиционни подходи и методи за определяне на индекса на 

подземния отток в общия отточен обем на реките, в хидроложките изследвания се 

прилага и индекса IQ90/Q50, предложен от Smakhtin (2001) за целите на екологична 

оценка на речните течения. Този индекс не е прилаган в досегашните хидроложки 

и хидрогеоложки проучвания в България, което определя целта на настоящата ра-

бота – да се изчисли индекса IQ90/Q50 и да сравни получените стойности с тези на 

BFI, изчислени по метода на локалните минимуми от една страна, и от друга, да 

се направи оценка на степента на достоверност на двата индекса чрез съпоставяне 

на получените резултати с досегашните изследвания, основани на графично раз-

членяване на речните хидрографи.  

Териториален обхват 

Настоящето изследване обхваща шест високопланински речни водосбора със 

средна надморска височина (H) над 1900 m, развити в различни склонове на Рила 

планина (Табл. 1).  
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Методология на изследването 

Изходна информация 

Количествената оценка на годишния подземни отток в речните течения се осно-

вава на ежедневни данни от хидрометричния мониторинг в посочените речни ба-

сейни. Изходната хидроложка информация е публично достъпна от хидроложките 

годишници, издавани от ИХМ до 1983 г. Изчислителният период – от 1951 до 

1975 г., е определен след предварителни анализи за хомогенността на времевите 

редове от годишен отток (чрез двойносумарни криви и непараметрични тестове). 

Продължителността на изчислителния период – 25 г. е репрезентативен в статис-

тически план и близък до 30-годишния период. 

Таблица 1 Основни хидрографски данни за изследваните речните басейни 

№ ХМС 
Река – хидрометрична станция 

H 

(m) 

A 

(km2) 

Q 

m3/s 

18360 Мусаленска Бистрица – Боровец 2113 19,4 0,51 

51150 Илийна – местн. Бричибор 1961 82,2 2,23 

51450 Рилска – с. Пастра 1915 222,0 6,67 

52010 Леевщица – местн. Лееве 1952 13,2 0,27 

52650 
Черна Места (Софаница) – с. Черна 

Места 
2240 33,2 0,70 

71620 Марица – кота 1400 2227 39,9 1,01 

Методи на изследване 

Базисният отток за всеки речен басейн е определен при разчленяване на хидрог-

рафа по метода на локалните минимуми, предложен от Sloto & Crouse (1996). Този 

метод свързва с прави линии най-ниските точки на речния хидрограф (Фиг. 1). 

Реализиран е за настоящото изследване чрез платформата Hydro Office (Gregor, 

2012).  

Индексът на базисния отток BFI се определен по отношение:  

BFI = Qb/Q     (1) 

където Qb и Q са средни стойности съответно на базисен  и общ речен отток за 

същия период (годишен или многогодишен), в случая за 25-годишен период.  

Вторият индекс – IQ90/Q50, предложен от Smakhtin (2001), се изчислява по израза: 

IQ90/Q50 = Q90/Q50    (2) 

в който Q90 и Q50 е речен отток с обезпеченост 90% и 50% съответно за същия 

период (годишен или многогодишен).  
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Фигура 1 Илюстрация на метода на локалните минимуми за разчленяване на 

хидрографа (Sloto & Crouse, 1996) 

Резултати и дискусии 

Индексът на базисния отток във високопланинските речни басейни на Рила пла-

нина за период 1951–1975 г., получен чрез метода на локалните минимуми, е 

между 0,69 (р. Мусаленска Бистрица – Боровец) и 0,81 (р. Леевещица – Лееве), 

без определена пространствена закономерност и с малки различия помежду си. 

Получените стойности са почти два пъти по-големи от тези на IQ90/Q50, които ва-

рират от 0,34 (р. Леевещица – Лееве) до 0,52 (р. Илийна – Бричибор) (Табл. 2). 

Получените резултати показват, че средномногогодишната стойност на индекса 

𝐵𝐹𝐼, изчислен при разчленяване на хидрографа по метода на локалните мини-

муми, е около два пъти по-голяма от тази на индекса IQ90/Q50 за всички изследвани 

речни водосбори. 

Таблица 2 Изчислени индекси за изследваните речните басейни 

№ ХМС Река – хидрометрична станция BFI IQ90/Q50 

18360 Мусаленска Бистрица – Боровец 0,693 0,350 

51150 Илийна – местн. Бричибор 0,733 0,522 

51450 Рилска – с. Пастра 0,767 0,509 

52010 Леевщица – местн. Лееве 0,806 0,340 

52650 Черна Места (Софаница) – с. Черна Места  0,733 0,408 

71620 Марица – кота 1400 0,707 0,409 

Поради невъзможност за преки измервания на притока на подземни води в реч-

ните течения, за обективна оценка на този процес ще се използват косвени данни. 

Оценка на степента на достоверност на стойностите на базисния отток, получени 

по двата индекса, се търси в няколко посоки – анализ на хидрогеоложките усло-
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вия, сравняване с резултатите за базисния отток от предходни изследвания, съ-

поставяне на получените данни с дела на речния отток през различни отточни 

фази в общия годишен обем.  

Изследваните речни водосбори са развити преобладаващо в гранити, които са ко-

лектори на пукнатинни води от зоната на регионалната напуканост. Подземните 

води се формират в зоната на изветряне, подхранват се с валежи и дават извори с 

малък дебит (Антонов и Данчев, 1980). Пукнатинните води в изследваните речни 

басейни се отнасят към подземно водно тяло BG4G001PzC2021 „Пукнатинни 

води в Рило-родопски метаморфити, Южнобългарски гранити, Калински плу-

тон“, с площ 2243,85 km2 и естествени ресурси оценени на 2061 l/s (2018) по дан-

ните на Басейнова Дирекция „Западнобеломорски район“. Средният модул на 

подземния отток е 0,92 l/s.km2 и при най-грубо приближение дава сумарен подзе-

мен приток към речните течения между 12 l/s (р. Леевщица – местн. Лееве) и 204 

l/s (р. Рилска – с. Пастра). Наличните сведенията за подземния отток във високоп-

ланинския хипсометричен пояс на Рила планина не подкрепят убедително дан-

ните за BFI между 0,69 и 0,81 и дават основание да бъдат приети за по-достоверни 

резултатите за базисния отток, получени за IQ90/Q50. 

По-ниския дял на притока на подземните води в речните течения в сравнение с 

получените за BFI в настоящата работа, установяват Пенчев (1970), Стойчев 

(1975/1976), Зяпков и др. (1989). Относителният дял на подземното подхранване 

на реките в Рила планина за Пенчев (1970) е 40% от годишния отточен обем. Це-

ленасочените изследвания на Стойчев (1965/1966, 1967, 1975/1976) за структурата 

на речния отток в Рила, реализиране чрез графично разчленяване на хидрогра-

фите, дават следните стойности за дела на базисния отток в речния отток: 36% 

басейна на р. Леевещица – Лееве, 52% в басейна на р. Илийна – Бричибор, 38% в 

басейна на р. М. Бистрица – Боровец и 51% в басейна на р. Марица – кота 1400. 

Сходни данни са получени от Зяпков и др. (1989), които установиха, че базисният 

отток над 2000 m e 48% от общия отток. Делът на устойчивия (базисен) отток при 

формирането на речния отток във високопланинските речни басейни на Рила пла-

нина, установен в предходните изследвания, е близък до стойностите на IQ90/Q50, 

получени в настоящата работа.  

Друг подход за оценка на степента на достоверност на стойностите на базисния 

отток, получени по двата индекса, е сравняването на стойностите на индексите 

BFI и IQ90/Q50 с данните за относителния дял на отточния обем на пълноводието и 

маловодието в годишния отточен обем на високопланинските реки. Пълноводи-

ето в изследваните речни водосбори формира между 67% и 72% от годишния от-

точен обем, а маловодието – между 28% и 32% (Стойчев, 1965/1966, 1967, 
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1975/1976). Обемът на речния отток през периода на ниски води във високопла-

нинските райони е вследствие изцяло за сметка на подхранване от подземните 

води и други по-бавни източници и само епизодично през годините включва води 

от повърхностен отток. При сумиране на посочения обем с обема на подземните 

води, постъпили в речните течения през периода на пълноводие, сумарният обем 

на годишния базисен отток приближава приблизително половината от общия от-

точен обем и съвпада с получените стойности на IQ90/Q50.  

Заключение 

Сравнителният анализ за относителния дял на устойчивия (базисен) отток в об-

щия отточен обем на високопланинските речни басейни в Рила планина, изчислен 

чрез индексите BFI и IQ90/Q50, дава основание за следните изводи. Широко прила-

ганият метод на локалните минимуми за разчленяване на речния хидрограф дава 

завишени стойности на изследваните величини, което се доказва и в настоящото 

изследване по косвен начин. По-достоверни резултати за относителния дял на го-

дишния подземен отток в годишния речен отток се получават при прилагане на 

IQ90/Q50 в сравнение с BFI, определен чрез метода на локалните минимуми. Индек-

сът IQ90/Q50 IQ90/Q5, приложен за първи път в хидроложките и хидрогеоложките изс-

ледвания на територията на страната, изисква допълнителни проучвания за степен 

на достоверност на резултатите и разширява възможностите за оценка на годиш-

ния базисен отток. 
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Резюме. Високопланинските езера в България са сравнително слабо проучени в хид-

рографски и хидроложки аспект. В същото време повечето от тях не са подложени на 

антропогенен натиск и могат да бъдат индикатор за регионални и локални изменения 

на климата. Целта на настоящото проучване е да сравни морфометричните показатели 

на Мусаленските езера за различни времеви периоди от 60-те години на ХХ в. до 2019 

г. Изследването се основава на използване на данните от Google Earth, от базата данни 

на проекта Japan International Cooperation Agency, МОСВ и собствено теренно проуч-

ване. Получените резултати показват различия в площта на водните огледала, изме-

рена по данни от различните източници. Настоящото изследване допълва и конкрети-

зира хидрографското описание на Мусаленските езера. 

Ключови думи: Мусаленски езера, Рила, морфометрични показатели, геопространст-

вени методи, ГИС. 

Увод 

Изучаването на циркусните езера през последните десетилетия е насочено към 

тяхната инвентаризация и актуализиране на морфометричните им данни, които 

служат като индикатори за промени в природната среда, признаци за класифика-

ция и др. Интересът към високопланинските езера се провокира от възможностите 

за прецизни измервания чрез геопространствените методи, както и от изисквани-

ята на Европейската рамкова директива за водите 2000 за постигане на добро еко-

логично и химично състояние на повърхностните водни тела, към които се отна-

сят езерата. Повечето циркусни езера в планините Рила и Пирин не са подложени 

на антропогенен натиск и могат да бъдат индикатор за регионални и локални из-

менения на климата и на природната среда. В посочения аспект целта на настоя-

щата работа е да представи информация за морфометричните характеристики на 

Мусаленските езера в Рила планина, определени чрез инструментите на Google 

Earth и на ГИС, както и да сравни получените резултати с предишни измервания. 

Първите официални данни за някои морфометрични параметри на Мусаленските 

езера дават Й. Цвийч (1897) и Ж. Радев (2009). Синьовски (2015) и Цветкова 

(2019) илюстрират ранното изучаване на езерната група чрез картата на Й. Цвийч 

(1897) и топографска схема, начертана по руска топографска карта. Езерата са 

mailto:jackass_87@abv.bg
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описани по-късно в „Езерата в България“ (1964), а в съвременните публикации – 

от Ognjanova-Rumenova et al. (2008), Gachev (2009a), Gachev (2009b), Цветкова 

(2019), Ognjanova-Rumenova (2017). Към проучванията на Мусаленските езера 

през последните десетилетия се отнася и батиметричната картировка на едно от 

тях (Гачев и др., 2008). Описателни характеристики на Мусаленските езера се съ-

държат в научно-популярни издания и туристически справочници. 

Методология на изследването 

Териториален обхват 

Gachev (2009b) поделя езерата на две групи по надморската им височина: високи 

– езерата Ледено, Безименно и Алеково, разположени над 2500 m, и ниски – езе-

рата Каракашево, Четвърто, Шесто и Долно Мусаленско, разположени между 

2300 и 2500 m. Настоящата работа споделя подобна подялба и предлага двете 

групи да бъдат наречени съответно алпийска и субалпийска, по наименованието 

на хипсометричните пояси над 1500 и 2000–2500 m съответно.  

Мусаленските езера, според Цветкова (2016), заемат два свързани помежду си 

каскадни циркуса, образувани първоначално независимо един от друг и съеди-

нени по-късно вследствие на акумулативната ледникова дейност. Според същия 

автор, оформянето на циркусите се извършва през две ледникови фази. В трого-

вата долина на р. Мусаленска Бистрица са развити циркуси, ригели, морени, ка-

менни полета и други ледникови форми (Gachev, 2009).  

Мусаленските езера са част от Националния парк „Рила”, обявен за защитена те-

ритория на 24 февруари 1992 г. и обособени като геотоп от Цветкова (2016, 2019). 

Не се отчитат като повърхностни водни тела тип „езера“ в плановете за управле-

ние на Дунавски район за басейново управление на водите. 

Методи на изследване и изходна информация 

Морфометричното проучване на Мусаленските езера е проведено чрез инстру-

ментите на Google Earth върху заснето от тях сателитно изображение през 2018 г. 

Втори източник за изчисляване на морфометричните характеристики е растерна 

база данни на проекта Japan International Cooperation Agency (JICA) с размер на 

пиксела 50х50 м. Трети източник е база данни, предоставена от Министерството 

на околната среда и водите (МОСВ), генерирана на база стереоскопско застъпване 

на ортофото изображения с размер на пиксела 8х8 m. Следователно данните от 

МОСВ ще са с по-висока степен на точност, в сравнение с тези на JICA. Част от 

данните (надморска височина и обиколка на бреговата линия) са получени чрез 

собствени измервания с помощта на смарт часовник Polar V800 Javier Gomez 

Noya, проведени през месец октомври 2019 г. Функционалността на часовника се 
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определя от прецизния GPS с AssistNow satellite prediction технология, която поз-

волява лесно и бързо да се определят географските координати на точки в прост-

ранството и да се очертае моментната брегова линия на езерата. Устройството 

позволява и прецизното определяне на надморската височина. Последващата об-

работка на получените от часовника геореферирани данни с програмите Google 

Earth и ArcMap позволяват изчисляване на площите на езерата.   

Особеност при определянето на основните морфометрични характеристики на 

езерата – площ, дължина, ширина и максимална дълбочина, е времето на директно 

измерване или на сателитно заснемане, поради промените във водното ниво през 

годината. Площта на водното огледало е определяна чрез планиметриране. Дъл-

жината на езерото – най-краткото разстояние между най-отдалечените точки, раз-

положени на брега и измервано по езерната водна повърхност, е изчислявана чрез 

дължината на права линия, поради простите очертания на изследваните езерни 

водоеми. Широчината на езерата е определяна като дължина на правата линия, 

перпендикулярна на дължината.  

Разположението на Мусаленските езера над 2300 m предпоставя продължително 

състояние на замръзване и свободна водна повърхност през летните месеци, което 

намалява вероятността за големи отклонения при отделните измервания. Подзем-

ното оттичане на езерните води не позволява коректно измерване на площта на 

езерния водосбор, поради което това измерване и изчисление не се провежда в 

настоящото изследване.  

Резултати 

В анализа на резултатите от направените измервания и изчисления се включват и 

данни за дълбочините на циркусните езера от изследваната езерна група, за да се 

получи пълна морфометрична картина на проучваните обекти. Езерата се описват 

самостоятелно и се илюстрират чрез сателитните изображения от Google Earth и 

снимки, получени с разрешение на техните автори. 

Леденото езеро от групата на Мусаленските езера заема малък циркус, развит в 

подножието на в. Мусала с дължина 630 m (в посока север-юг) и ширина 500 m 

(Цветкова, 2019), обособен от троговите долини на реките Бели Искър (на запад) 

и Марица (на юг и изток) чрез тесни и стръмни гранитни била. Циркусът е огра-

ничен на североизток от морена, изградена от едри валуни (Gachev, 2009а). Леде-

ното езеро е най-високо разположеното в сравнение с останалите езерни водоеми 

от изследваната езерна група. Във всички източници се посочва надморска висо-

чина 2709 m, докато изчисленията по данните от JICA показват 2843 m, на Google 

Earth – 2720 m, от МОСВ – 2713 m, собствени изчисления с часовник Polar V800 

– 2711 m. 
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Езерото има овална форма с обиколка 500 m (с часовник Polar V800), 518 m 

(Google Earth), 582 m (JICA). Площта на Леденото езеро от групата на Мусаленс-

ките езера е 1,80 ha, по сателитното изображение на Google Earth 1,85 ha, по соб-

ствени изчисления с Polar V800 1,79 ha и 2,35 ha по данни на проекта JICA. Трябва 

да отчетем, че площта се променя през различните сезони и в зависимост от мо-

мента на измерване.   

Дължината на езерото е 200 m, а широчината – 114 m. Получените данни са 

сходни с посочените в „Езерата в България“ и цитирани в изследванията на 

Gachev (2009a), Цветкова (2016, 2019) Ognjanova-Rumenova et al. (2008) и 

Ognjanova-Rumenova (2017). Обиколката (дължината на бреговата линия) на езе-

рото варира между 500 и 582 m, според трите източника на измерване. 

Батиметричната карта на Леденото езеро в „Езерата в България“ (1964) очертава 

дълбочини между 2,0 и 16,4 m, които се увеличават в посока от югозападната и 

западната част на водоема към неговата централна и източна част. Ognjanova-

Rumenova et al. (2008) и Ognjanova-Rumenova (2017) посочват 16,4 m максимална 

дълбочина и 5,3 m средна дълбочина. По-новите проучвания на Гачев и др. (2008), 

направени чрез сондиране на дълбочините през 95 m (чрез въже) установяват съ-

щата посока на изменение на дълбочините, но констатират максимална дълбо-

чина 14,3 m. Дълбочините от няколко метра в югозападната част на езерото е 

вследствие на подводен вал (Гачев и др., 2008). Според същите автори, получе-

ните различия от два метра на максималната дълбочина са вследствие на точ-

ността на измерване, а не на морфологични изменения, настъпили между двете 

измервания в резултат на запълване на езерната котловина с наноси. Гачев и др. 

(2008) констатират асиметричност на езерната чаша, предпоставена от полегатия 

северозападен и стръмния източен склон. Бреговете на езерото са стръмни и ка-

менисти с изключение на западните, които са ниски и затревени. Не се наблюдава 

видим повърхностен отток. Географското разположение на Леденото езеро пред-

поставя неговото замръзване през по-голямата част от годината (от септември до 

юни) и свободна водна повърхност през летните месеци (Езерата в България, 

1964). Установените дълбочини предполагат наличие на права термина стратифи-

кация в източната, най-дълбоката част на езерото. Водата на Леденото езеро е 

светлозелена по преки наблюдения. Езерният воден обем е 97,0.103 m3, а езерният 

водосбор е 20,0 ha (Ognjanova-Rumenova et al., 2008, Ognjanova-Rumenova, 2017). 

Второто (Безименно) Мусаленско езеро се намира на северозапад от Леденото 

езеро, в един от трите каскадни циркуса, на 820 m северозападно от в. Мусала 

(Цветкова, 2019). Отделено е от съседното, близко разположено езеро Алеково, 

чрез ниски моренни отложения. Езерото е с надморска височина 2578 m и има 

удължена форма (Фиг. 1 и 2а).  
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Второто Мусаленско езеро е с площ 1,28 ha (МОСВ), 1,34 ha (Google Earth) и 1,04 

(JICA), като при два от методите на измерване, стойностите са по-големи от пуб-

ликуваната в „Езерата в България“ (1964) – 1,24 ha. Дължината на езерната водна 

повърхност е 146 m, а широчината – 145 m. Дължината на бреговата линия варира 

от 377 m (JICA), 470 m (часовник Polar V 800) до 486 m (Google Earth). 

Алеково езеро (по името на в. Алеко) от групата на Мусаленските езера в Рила 

планина се намира северозападно от в. Мусала, на разстояние от върха 1160 m, 

във втория циркус от каскадния циркус Алеко (Цветкова, 2019). Разположено е на 

около 200 m северно от Второто езеро. Водното огледало има почти овална 

форма, издължена незначимо в посока югозапад-североизток (Фиг. 1 и 2б). 

 

Фигура 1 Мусаленските езера върху топографска карта 

Измерванията по сателитното изображение на Google Earth от 2018 г. показват 

площ от 2,58 ha, по данните от проекта на JICA (2,35 ha), а по данни на МОСВ – 

2,36 ha. Ognjanova-Rumenova et al. (2008) и Ognjanova-Rumenova (2017) определят 

площта на езерото на 2,39 ha. Максималната дълбочината на езерото е 14,5 m, а 

средната дълбочина – 5,7 m (Езера в България, 1964). Дължината на езеро Алеко 

е 207 m а широчината – 186 m. Бреговата линия е с дължина 566 m (JICA), 610 m 

(часовник Polar V 800) и 640 m (Google Earth). Липсата на видим отток предполага 

подземно оттичане на езерните води. Езерният воден обем е 135,5.103 m3, а площта 
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на езерния водосбор – 68,0 ha (Ognjanova-Rumenova et al., 2008, Ognjanova-

Rumenova, 2017). 

         

Фигура 2 Сателитно изображение на: а) Второто Мусаленско езеро; б) езеро Алеко 

Четвърто Мусаленско езеро заема третият циркус от каскадния циркус Алеко 

(Цветкова, 2019). Отстои на 1600 m от в. Мусала в посока север (Фиг. 1). Отличава 

се от описаните по-горе езера по своята форма, която е удължена (от югозапад на 

североизток) с разширена южна част и силно стесняващо се на север (Фиг. 1 и 3). 

Четвъртото Мусаленско езеро е с площ 0,30 ha (часовник Polar V 800), 0,83 ha 

(Google Earth) и 0,83 ha (JICA), която по преки наблюдения е непостоянна. Осо-

бено голяма разлика показват собствените изчисления, направени през месец ок-

томври 2019 г., когато беше установено голямо намаление на водното огледало в 

югоизточната част на езерото. Надморската височина е 2490 m (МОСВ), 2505 m 

(Google Earth), 2506 m (часовник Polar V 800) и 2514 (JICA). Дължината на езерото 

между неговите крайни точки е 152 m, а широчината – 99 m (Google Earth). 

Каракашево езеро, петото езеро от Мусаленската езерна група, е разположено на 

около 1500 m север-североизток от в. Мусала и на 500 m от Четвъртото Мусален-

ско езеро на височина 2391 (часовник Polar V 800) и 2386 m  по данните от стере-

оскопското заснемане (МОСВ). Езерните води, според Цветкова (2019), заемат 

част от циркус с дължина 1100 m и широчина 560 m (наречен от авторката Кара-

кашев). Има овална форма, слабо удължена в посока северозапад-югоизток (фиг. 

1 и 4). Дължината на езерото е 310 m, а широчината – 162 m. Каракашево езеро е 

със средна дълбочина 3,1 m, а максималната дълбочина е 6,6 m, а по данни от 

директни измервания на Александров и Стоянова (2014) – 9 и повече м. По изс-

ледвания на същите автори, дълбочините се увеличават по периферията към цен-

тралната част, от 0-0,5 м до 9 и повече м. Представа за това дава цифровия модел 

на Александров и Стоянова (2014) (фиг. 4). 
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Фигура 3 Сателитно изображение на Четвъртото Мусаленско езеро 

 

Фигура 4 Цифров модел на езерното дъно на Каракашевото езеро (по Александ-

ров и Стоянова, 2014) 

Езерният воден обем е 80,5.103 m3, а площта на езерния водосбор – 110,0 ha 

(Ognjanova-Rumenova et al., 2008, Ognjanova-Rumenova, 2017). 

Шесто Мусаленско езеро отстои на 50 m от Каракашево езеро и на около 100 м от 

Седмото Мусаленско езеро (фиг. 5). Подобно на Пето Мусаленско езеро, Шестото 

заема част от циркус, наложен върху по-старо образува такъв (Цветкова, 2019). 

Разположено е на 2391 m надморска височина (МОСВ) и 2392 m (Polar V800). 

Водното огледало е кръгла форма и с площ 0,32 ha (Google Earth) и 0,18 ha (Polar 

V800). В базата данни на JICA езерото не е картографирано. То е плитко, с дъл-

бочина 0,5 m. Дължината на езерото е 75 m, а широчината – 63 m. 
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Фигура 5 Сателитно изображение на Петото, Шестото и Седмото Мусаленско езера 

Седмото Мусаленско езеро е най-ниско разположеното в сравнение с останалите 

водоеми от езерната група, на 2386 m надморска височина (Polar V800), 2393 m 

(МОСВ), 2391 m (JICA), 2396 m (Google Earth). Водното огледало има площ 1,54 

ha (Google Earth), 1,48 ha (Polar V800) и 2,17 ha (JICA). Разположено е на около 

100 m северно от Шестото езеро. Дължината му е 186 m, а широчината – 163 m. 

Заключение 

Мусаленските езера в Рила, група от седем циркусни водоема, разположени в су-

балпийския и алпийския хипсометричен пояс, между 2386 и 2711 m, имат преоб-

ладаващо овална форма, подобно на редица ледникови езера в други планински 

райони. Площта на водните огледала от изследваната езерна група варира в ши-

роки граници, подобно на дължината, широчината и дълбочината им. Езерата са 

с открита водна повърхност, без острови, с дължина на бреговата линия в интер-

вала 160 – 750 m. Направените измервания и изчисления на морфометричните по-

казатели на Мусаленските езера не дават основание да се твърди за значими из-

менения в природната среда през последните 80 години. 
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Abstract. The area of Southern Bulgaria is located in the most northern part of the 

subtropical European climatic zone. In important part of the Southern Bulgarian territory is 

the intersection between the European continental (moderate) and Mediterranean 

continental climate zones. The local air temperature regime allows for the cultivation of 

early and late spring crops and perennials. Air temperature is a major factor that determines 

the cultivation area of the crops and the length of the growing season with a direct impact 

on productivity. Its positive change is the reason for increased transpiration and water deficit 

during the period of active vegetation. The purpose of this publication is to outline the 

maximum air temperature amplitudes during the period 1961-2015 based on data from 

eighteen weather stations located on the territory of Southern Bulgaria.  To congregate the 

areas into distinct segments, the authors used cluster analysis which aims to group weather 

stations situated in Soutern Bulgaria into clusters based on the level of similarity of historic 

climate data according to the frequency distribution of the daily maximum temperature 

amplitude in degrees Celcius. For this purpose, the daily maximum temperature amplitude 

is presented as a variable on interval scale of measurement with seven pre-defined intervals, 

ranging from zero degrees Celcius to thirty, equally spaced by five degrees Celcius. As each 

of the stations exhibits a different frequency distribution, employment of cluster analysis is 

thus well-grounded. The results may play a significant role in the growth stages, 

development and productivity of crops. Therefore they can be useful to make a consequent 

grouping of the regions according to the degree of favorability in plant cultivation. 

Keywords: climate change, temperature amplitude; cluster dendrogram, Southern Bulgaria, 

frequency distribution 

 

Introduction  

The air temperature (AT) resources are a primary element that determines the 

distribution areas of plant species. They are important in determining the time intervals 

of fertilization, irrigation, plant protection, etc. Climate change requires development of 

mailto:nadashopova@gmail.com
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new water allocation approaches, based on  efficient use of water, and mitigation 

measures included (Kolcheva, 2019).  

The daily amplitude of the air temperature (DAAT) is defined as the difference between 

the highest and the lowest values for a given location over a certain period of time. It 

depends strongly on a number of factors such as latitude, the proximity of the area to 

large water basins, altitude, season, clouds, peculiarities, color and the type of the bare 

soil, especially during sowing and germination, vegetation, relief and others.  

It is known that the daily AT amplitude decreases from the poles to the equator and is 

lower in cloudy weather, the latter being closely related to the frosts in spring and 

autumn. Amplitude differences are less significant near large water basins. In coastal 

areas, these amplitudes are significantly smaller, with smooth deviations. Cloudiness 

and atmospheric circulation in the investigated area (moderate latitudes) are rather 

unsteady and strongly influence the course of the 24-hour AT amplitude. Taking into 

account the fact that the air temperature is the main factor responsible for the 

development and productivity of agricultural crops, the extreme weather events 

observed in recent years are justified by the interest in detailed study of the day-long 

temperature amplitudes. The temperature amplitudes at many stations in Bulgaria have 

been investigated for the period 1931-1970 (Kyutchukova, 1983). For the period 2000-

2012 a comparison was made between the values for selected stations in Poland and 

Bulgaria (Szmyd, Milewski, 2015). 

Data and methods 

Daily maximum and minimum air temperature values, taken from the meteorological 

network of NIMH (National Institute of Meteorology and Hydrology) for 18 regional 

representative stations were used as study material (Fig. 1). The research period was 

1961-2015. Daily maximum and minimum temperatures were measured and analyzed 

in standard meteorological sites 2 m above the ground and in accordance with World 

Meteorological Organization (WMO) recommendations. Climatically diverse areas are 

included, such as the seaside area, Chirpan and Kazanlak, some stations with a higher, 

average and slightly above 400 m altitude, also a large agricultural production as well 

as the whole area of the Upper Thracian Plain.  

Frequency distribution of the highest amplitudes of the daily air temperature  for the 

period 1961-2015 is made. The data are grouped by values with a temperature range of 

5.0°C. There are two types of cluster analysis employed in the current paper - 

hierarchical and k-means. The choice of these two methods of clustering is appropriate 

due to the prior knowledge of the distribution of the data  (Chapman and Feit, 2015).  

Hierarchical clustering is a distance based type of cluster modelling. This method  aims 

to minimise the distance between observations in a group and maximise the distance 

between groups shaping the data into a tree structure. Moreover, an agglomerative 

approach was used to pair the observations in a bottom-up direction. In this way each 

observation is assigned to a single cluster and sequentially linked with the others moving 

from the closest to the furthest. Furthermore, the Eucledian distance is used when 



Conference Proceedings  
“Climate, atmosphere and water resources in the face of climate change” 

Sofia, 14 - 15 October 2019 
 

66 

 

calculating the space between the observations.  This technique is known also as the 

“comlete-linkage method clustering” and is visualised through a dendrogram (Chapman 

and Feit, 2015). К-means is a clustering model which is designed to find groups which 

are most compact regarding the mean sum of squares deviation of each observation to 

the multivariate centre, also called centroid, of the assigned  group. A second type of 

hierarchical agglomerative clustering is used. It is the so-called “average linkage 

method”. This technique calculates the distance between two clusters, taking into 

account the average distance between all pairs of subjects in the two clusters (Cornish, 

2007). All calculations were performed in the R-studio programme (Manly and Alberto, 

2016).  

 

 

Figure 1 Location of the study area 

Results 

Frequency distribution of the highest AT amplitudes for the period 1961-2015 is made. 

The data are grouped by values with a temperature range of 5.0°C (Fig. 2). 

Despite the small study area, there are clearly differences in the distribution of values 

across stations. Values in the range 5.0°C-10.0°C occur less than 10% in the years stud-

ied. Levels above 25.0°С are around less than 10% with the highest frequency in 

Sadievo, Kazanlak and Sadovo. For Burgas station, about 60% of the values are in the 

range between 10.0°С and 15.0°С and just below 40% are in the range 15.0°С-20.0°С. 

The results obtained for Sliven have a similar distribution, but in favor of the higher 

interval. The stations with the highest percentage of the DAAT above 20.0°С are 

Chirpan and Kazanlak, with predominant values are in the range 15.0°C-20.0°C. The 
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present cluster analysis aims to group weather stations situated in Southern Bulgaria 

into clusters based on the level of similarity of historic climate data according to the 

frequency distribution of the daily highest temperature amplitude in degrees Celcius. 

 

Figure 2 Frequency distribution of the highest AT amplitudes  

 

Hierarchical Cluster Analysis  

 

Figure 3  Cluster dendrogram „compete linkage“ method  

 

Figure 3 presents the dendrogram of the compete linkage method of hierarchical 

clustering. Judging by the differeces in the height, the data should be grouped into three 

clusters. In the first there are four stations – Burgas (28010), Ivaylovgrad (44040), 

Sliven  (41010) and 46060 (Karlovo); in the second one there are five – Karnobat 

(28040), Asenovgrad (46030), Stara Zagora (42010), Haskovo (43010), Kardzhali 

(44010), and nine enter into the third cluster: Kazanlak (42030), Sadovo (46020), 

Sadievo (41030), Chirpan (42020), Svilengrad (43020), Ivaylo (47010), Elhovo 

(29020),Yambol ( 29010), Plovdiv (46011). To test the accuracy of the cluster model 

applied, we used the so-called cophenetic correlation coefficient (CPCC), which shows 
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how well the dendrogram is structured. The resulting coefficient of the model is 0.79, 

which indicates relatively high level of accuracy of the employed model which points 

to the conclusion that the present hierarchical cluser with complete-linkage technique 

measures faithfully the distances between the stations. Another good indicator of the 

accuracy of clustering is the group means of the distinct clusters, which are presented 

in Table 1. 

Table 1 Average values of highest daily AT amplitudes for the defined groups 

Groups 0.0°С -

5.0°С 

5.0°С -

10.0°С 

10.0°С-

15.0°С 

15.0°С-

20.0°С 

20.0°С-

25.0°С 

25.0°С-

30.0°С 

1 0 7.25 282.50 350.50 16.00 0.75 

2 0 1.00 101.00 459.80 129.60 3.20 

3 0 1.22 48.22 326.77 266.66 10.88 

 

 
 

Figure 4 Silhouette plot of „compete linkage“ clustering 

The means in each interval of the corresponding groups is different and the difference i

s sufficiently large. Moreover, the first cluster which contains four observations is mor

e distinguishable than the other two. The second and the third clusters exhibit more sim

ilar behaviour in the different intervals but are distinct enough to be segregated from ea

ch other. The last measure of goodness of fit used for this model is the silhouette plot w

hich graphs the classification of each observation to its corresponding cluster (Everitt e

t al., 2001). 

The width of each station is relatively high, tending towards one and similar to the oth

er stations in the corresponding cluster which underpins the previous findings that the 

model was built accurately. There is only one abnormal observation, which is station K

arlovo (46060), or this is the seventeenth point (Fig. 4). It appears negative and detach

ed from the others, so it should be considered as an outlier in the model. 
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A second type of hierarchical agglomerative clustering is used. It is the so-called “aver

age linkage method”. This technique calculates the distance between two clusters, taki

ng into account the average distance between all pairs of subjects in the two clusters (C

ornish, 2007). The corresponding dendrogram is  presented in (Fig. 5). It shows again t

hree clusters but grouped in a different way. The first one contains only one station, th

e second is with fourteen and the third has three. The outlier, or the station which form

s its own distinct cluster, is number Burgas (28010), which can be accepted as its heigh

t is higher than the other obevations. The third cluster presents the three stations (Ivayl

ovgrad) 44040, (Sliven) 41010 и Karlovo (46060) and all remaining ones go to the sec

ond cluster. The CPCC coefficient of goodness of fit of this method is 0.79 which is ev

en higher than the previous technique and thus deemed reliable. 

 

Figure 5 Сluster Dendrogram “average linkage“ method 

 

The silhouette plot of the average-linkage method is drawn and presented in Fig. 6. The 

graph shows a relatively good segmentation, although there are some differences in the 

width of the biggest cluster which is normal considering the large number of observa-

tions. Again, there is a station that does not belong to any of the clusters and can be 

considered as an outlier. This is the sixteenth station Asenovgrad (46030). 
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Figure 6 Silhouette plot “average linkage“ method 

K-means clustering. К-means is a clustering model designed to find groups which are 

most compact regarding the mean sum of squares deviation of each observation to the 

multivariate centre, also called centroid, of the assigned  group. The results of the empl

oyed method display three clusters which contains respectively three, nine and six obse

rvations. Looking at the mean values of the intervals of each group, we distinguish a g

ood segmentation as there is enough difference between the means. The results are sim

ilar to the hierarchical clustering “complete linkage”. The following table presents the 

meteorological stations grouped in different clusters: 

 

Table 2 Meteorological stations grouped in different clusters (K-means clustering) 

Stations Cluster 

Burgas, Sliven, Ivaylovgrad 1 

Yambol, Elhovo, Sadievo, Chirpan, Kazanlak, Svilengrad, Plovdiv, 

Sadovo, Ivaylo     
2 

Karnobat, St. Zagora, Haskovo, Asenovgrad, Karlovo, Kardzhali 3 

 

The biggest cluster is the second one with nine stations, followed by the third cluster 

with six observations and the first one with only three. The following plot in Fig. 7 

displays the position of the three clusters of DAAT in the space. It is apparent that there 

are no points of tangency between the three clusters, which is a reliable indicator of the 

goodness of fit. 
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Figure 7 Clusplot (the three clusters position in the space)  

 

Figure 8 Silhouette plot of the k-means clustering 

Each one of the clusters is sufficiently distanced from the others which underscore the 

appropriate segmentation. The silhouette plot of the k-means clustering in figure 6 also 

demonstrates relatively good performance of the model, although some observations 

show small width tending to 0 and cannot be regarded as well represented by the cluster. 

K-means does not detect an outlier like the other two models and also it differentiates 

from the hierarchical complete-linkage method only in the positioning of Karlovo 

(46060) station, which enters the cluster containing Karnobat (28040), 42010, 43010, 
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44010 и 46030 stations, instead of being in the group with stations number 28010, 

41010 и 44040. This difference might come from the different methodology used in the 

two methods, the first using a tree structure and the second group centroids.   

Conclusions  

The highest daily air temperature amplitudes have been analyzed for 18 stations in 

Southwest Bulgaria for the period 1961-2015. The results show the best combination of 

three clusters with differences in the number of stations in accordance with the different 

models. The average values by intervals for each cluster are different, which confirms 

the adequacy of the models. The local peculiarities, related to the higher altitude and the 

availability of extensive water areas, have been well described. Burgas, Sliven, Ivay-

lovgrad (cluster 1) and Karlovo and Asenovgrad are the most favourable regions 

(smoothed differences in terms of the highest amplitudes). The least favourable are Ka-

zanluk, Chirpan and the whole area of the Upper Thracian Plain, where the differences 

are greatest and spring and autumn frosts are more dangerous (cluster 3). In these re-

gions, the highest daily AT amplitudes during the reproductive period of plants with the 

prolonged summer droughts, affect the productivity and the phenological development 

of the spring crops. 
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Abstract. The assessment of water availability and water resources of a river basin is one 

of the main tasks enabling effective water management. Recent development of the com-

puter industry and Information Technologies (IT) give the opportunity for building powerful 

computer systems for solving the water balance problem. The functionalities of WEAP (Wa-

ter Evaluating and Panning) software to water balance modelling of a territory or a river 

basin are discussed in the paper. It is shown that the software does not require very detailed 

input data and is suitable for areas with limited hydrological monitoring. 

Keywords: water balance, WEAP (Water Evaluation And Planning), water resources man-

agement, water modelling 

 

Introduction  

The assessment of the water resources and water balance of a river basin is one of the 

main tasks enabling effective water management. The purpose is to determine the cur-

rent status and trends in available water resources in a chosen area for given time inter-

val. The basic form of water balance equation is usually given by 

                                P = Q + E ± ∆S, 

where P is precipitation (mm), Q – runoff (mm), E – evaporation (mm) and ∆S – the 

storage (mm) in the soil, aquifers or reservoirs. In the long term, the groundwater re-

charge and discharge to rivers can be neglected. The water balance is basically a state-

ment of the law of conservation of water mass as applied to the hydrologic cycle. And 

the water balance models describe relevant computational aspects of water movement 

through the water cycle. 

WEAP system 

WEAP© (Water Evaluation and Planning) is a Decision Support System (DSS) for in-

tegrated water resources planning. Development of WEAP starts at 1988. It is a product 

of Stockholm Environment Institute (SEI) - https://www.sei.org/. Other contributors to 

https://www.sei.org/
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this project are the Hydrologic Engineering Center of the US Army Corps of Engineers 

and also World Bank, USAID and the Global Infrastructure Fund of Japan.  

WEAP propose flexible and user-friendly framework for solving different tasks for wa-

ter resources management. It assists the Decision Maker(s) (DMs) and Experts in con-

structing and selecting the best preferred solution rather than to compute and propose 

optimal one in some sense.   

WEAP operates on the principle of water balance – Sieber (2006), WEAP Tutorial 

(2016). Different tasks such as water planning, water balance modelling, water conser-

vation, water quality, sector demand analysis can be studied.  

The site of WEAP is https://www.weap21.org/index.asp?action=208. 

The basic features of WEAP system can be summarized as – Droogers et al. (2017): 

• Integrated Approach: Unique approach for conducting integrated water resources 

planning assessments.  

• Stakeholder Process: Transparent structure facilitates engagement of diverse 

stakeholders in an open process.  

• Water Balance: A database maintains water demand and supply information to 

drive mass balance model on a link-node architecture.  

• Simulation Based: Calculates water demand, supply, runoff, infiltration, crop re-

quirements, flows, and storage, and pollution generation, treatment, discharge and in-

stream water quality under varying hydrologic and policy scenarios.  

• Policy Scenarios: Evaluates a full range of water development and management 

options, and takes account of multiple and competing uses of water systems.  

• User-friendly Interface: Graphical drag-and-drop GIS-based interface with flexi-

ble model output as maps, charts and tables.  

• Model Integration: Dynamic links to other models and software, such as 

QUAL2K, MODFLOW, MODPATH, PEST, Excel and GAMS. Links to all other mod-

els can be developed quite easily since WEAP can read and write plain text files similar 

as SWAT, SPHY, SWAP, Mike11, HEC-HMS, HEC-RAS and Geo-SFM. 

In this paper the functionalities of WEAP system are presented in order to prepare water 

balance models. 

WEAP Structure 

Actually we will discuss here mainly the GUI (Graphical User Interface) of WEAP DSS 

for communication with the users and the way of interaction with the system – WEAP 

https://www.weap21.org/index.asp?action=208
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User Guide, 2015. The GUI user interface includes five main views: Schematic, Data, 

Results, Scenario Explorer and Notes – see Fig. 1. 

 

Figure 1 Main screen of WEAP 

Schematic: 

By means of graphical interface the user can create and edit a two dimensional form of 

the model to be solved. WEAP proposes a set of 14 objects to construct the schematic 

form of the model such as demand sites, suppliers, rivers etc. Objects can be created and 

positioned within the system by <click-drag-drop> from the menu.  

Data: 

The Data view is used for creating variables and relationships for the elements of the 

schematic model, enter data for the elements according to their specific nature. WEAP 

allows entering data from external files too. 

Results: 

By means of Results menu the model is solved and after that the results can be viewed 

in a different format, charts, tables. The results can be exported to other programs such 

as Excel. 

Scenario Explorer: 

Different scenarios can be created and explored within one model. WEAP allows inher-

itance of scenarios and changing the way of inheritance between different scenarios.  

Notes: 
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Here the user can add notes to document the data.  

WEAP Water Balance Modelling 

The Water Balance Modelling process consists of several steps: 

1. Creating a 2-D schematic model 

By using schematic view and objects for modelling, a 2-D model is developed.  

WEAP proposes the following 14 objects for modelling: 

Demand Sites - set of water users (cities, villages, counties, agricultural areas, individual 

users such as an industrial facilities, irrigation districts etc.). 

Catchments - an area in which the user can specify processes as precipitation, evapo-

transpiration, snow and ice accumulation and melt, runoff, irrigation and yields on ag-

ricultural and non-agricultural land. 

A number of five different methods are available for simulating catchment processes 

such as evapotranspiration, runoff, infiltration and irrigation demands: 

(1) the Rainfall Runoff method 

(2) Irrigation Demands Only versions of the Simplified Coefficient Approach 

(3) the Soil Moisture Method 

(4) the MABIA Method 

(5) the Plant Growth Model or PGM. 

Rivers, Diversions and River Nodes - made up of river nodes connected by river reaches. 

Other rivers may flow in (tributaries) or out (diversions) of a river. There are seven types 

of river nodes: Reservoir nodes;  Run-of-river hydropower nodes; Flow requirement 

nodes; Withdrawal nodes; Diversion nodes; Tributary nodes; Return flow nodes; 

Streamflow gauges. 

Groundwater - Groundwater nodes could be described by natural inflow, infiltration 

from catchments, demand site and wastewater treatment plant returns, inflows from 

transmission and return flow link leakage. 

Non-River Supplies - such as a local reservoirs and other sources. They are managed 

independently of any river system. 

Transmission Links - to deliver water from surface water (reservoir nodes, and with-

drawal nodes), groundwater and other supplies to satisfy final demand. 
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Runoff/Infiltration Links - to represent runoff and infiltration from catchments to rivers, 

reservoirs, and groundwater nodes. They also can be used for modelling the subsurface 

flow.  

Return Flow Links - water that is not consumed at a demand site can be directed to one 

or more demand sites or other objects. 

Wastewater Treatment Plants – to receive water from demand sites, remove pollutants, 

and then return treated effluent to the demand sites etc. 

Priorities for Water Allocation – the user can use two priority systems for determining 

the allocations from supplies to demand sites, catchments, for instream flow require-

ments, reservoirs: 

1) Competing demand sites and catchments, reservoir filling and hydropower gen-

eration, and flow requirements are allocated water according to their demand 

priorities (from 1 to 99). 

2) If a demand site or catchment is connected to more than one supply source, the 

user can rank the choices for supply with supply preferences attached to trans-

mission links. If there is no preferences then set Supply Preference to 1 on all 

its transmission links. 

2. Data 

Here the necessary data is entered according to the nature of the corresponding elements 

for modelling. 

3. Background Maps 

In WEAP there is a possibility to add/delete and display GIS layers as overlays or back-

grounds on WEAP Schematic. 

4. Calculation Algorithms 

The constructed model is computed on a monthly time step, from the first month of the 

Current Accounts year through the last month of the last scenario year. Each month is 

independent of the previous month, except for reservoir and aquifer storage, and catch-

ment soil moisture levels.  

Applications of WEAP system to water balance modelling 

A number of different software systems exists for solving different water management 

problems and applications. An overview and classification of several systems is pre-

sented according to two main characteristics: the used spatial scale and the amount of 

physics included, Droogers and Bouma (2014), see Fig. 2. 
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Figure 2 Classification of software systems for water management - Droogers and 

Bouma (2014)  

The conclusion is that WEAP is applicable for the regions up to the basin level and it 

has a relatively low degree of physical detail. WEAP was successfully applied in more 

than 100 countries all over the world up to now. A collection of research papers for 

WEAP applications can be found at https://www.weap21.org/index.asp?action=216. 

The water management in Egypt is studied including different scenarios for 2025 (Omar 

and Moussa, 2016). Arranz and McCartney (2007) apply WEAP for evaluating the fu-

ture water demands in the Olifants catchment, South Africa. In Yates et al. (2005) the 

WEAP is applied with combination of SPHY (Spatial Processes in Hydrology) model 

for studying the upstream–downstream interactions in Aral Sea basin. 

Conclusion  

WEAP is a contemporary Decision Support System for water resources management 

which is continuously developed. It offers an integrated approach for solving different 

problems for water resources management. It has user-friendly GUI, easy to use model 

building tool, possibility to present detailed results in table and graph form. 

The authors of this paper intend to apply WEAP system for water balance modelling of 

selected river basins in the territory of Bulgaria. 

https://www.weap21.org/index.asp?action=216
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Резюме. Направен е анализ на разбирането на понятието „ресурси“ за подземни води 

в България и неговото значение при управление на водите. Представен е нов поглед 

върху това понятие от водещи хидролози и хидрогеолози от Франция с оглед по-доб-

рото му разбиране от експерти извън водния сектор. Предлага се да се открие диску-

сия по този въпрос, като е изключително важно този термин да се използва винаги 

със съпътстващо пояснение, закакви ресурси се отнася.   

Ключови думи:подземни води, ресурси, подземен отток, управление на води 

Въведение 

През последните години все по-сериозно внимание се обръща на прецизиране 

смисъла на термините, които се използват при научните изследвания и в практи-

ката. В тази насока е и публикацията на известните френски хидрогеолози и хид-

ролози V.Andréassian, J.Margat, G. Thirel, P. Hubert, представен през месец юни 

2014 пред 11-ия Колоквиум в Париж и публикуван през 2015 г. в поредицата 

“Hydrological Sciences and Water Security: Past, Present and Future, IAHS Publ.”, в 

която се повдига въпроса за коректността на използване на термина „ресурси“ за 

количествени оценки на повърхностни/подземни води. Представените изводи 

биха били интересни за българските хидрогеолози и хидролози и могат да послу-

жат като начало за една дискусия по отношение на използваните термини свър-

зани с изследването и управлението на повърхностни и подземни води в България. 

Основно внимание се обръща на разбирането на термина „ресурси“ по отношение 

на подземните води и тяхното използване. 

Разбиране и използването на понятието „ресурси“ в България. 

Според Речника на чуждите думи в българския език (Милев и др., 1958) понятието 

„ресурси“ идва от френската дума „ressouces“, означаваща източници на средства, 

на доходи; запаси. В този смисъл то най-често се използва в практиката. По отно-

шение на количествените оценки за подземните води в България до скоро са били 

приети основно понятия, предимно свързани с руската хидрогеоложка школа (Ку-

делин, 1960, Биндеман, 1963, Бочевер,1970, Дробноход и др., 1982и др.), като 
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много от тях са използвани и в западната литература (Walton,1970, Mandel, 

Shiftan,1981, Zektser, Everett, 2004 и др.). На тази основа у нас в практикатаса въз-

приети следните понятия, по които се извършва и обучението на хидрогеолозите 

в България (Пенчев и др., 1990, Гълъбов, Пенчев, 1990): 

– „Запаси“ на подземни води са обемите на свободна вода, съдържаща се във 

водоносния хоризонт (или в отделни негови части). Това е обем, който в процеса 

на експлоатация намалява. Те се поделят на: 

 „Гравитационни“ запаси - са количеството вода, което е натрупано в праз-

нините на водоносния пласт и може да се отдели под действието на гравитацион-

ните сили. Те са характерни за безнапорните водоносни хоризонти и за напорни 

хоризонти, при които пиезометричното ниво се понижава под горния водоупор в 

хода на експлоатацията, т. е. те се осушават, 

 „Еластичните“ запаси са свързани с деформационните процеси в пласта. Те 

са характерни за напорните водоносни хоризонти и се освобождават при снижа-

ването на напора в тях (без да има осушаване на самия пласт). 

– „Ресурси“ на подземни води са водните количества (дебити) преминаващи през 

водоносния хоризонт, възобновяващи се непрекъснато в процеса на експлоатаци-

ята. Отделят се следните видове:  

 „Естествени“(„динамични“) ресурси на подземните води в даден водоно-

сен хоризонт съответстват на неговото сумарно средногодишно естествено подх-

ранване. 

 „Изкуствени“ресурси се създават чрез специални инфилтрационни съоръ-

жения (басейни, канали и др.) или водопоглъщащи кладенци, предназначени за 

изкуствено подхранване на подземните води, както и от инфилтрация на поливни 

води в напоителните системи. 

 „Експлоатационни“ресурси се дефинират като водни количества със зада-

дено качество, които могат да се получат със съвременните технически средства 

по икономически рационален начин. Експлоатацията трябва да се осъществи по 

такъв начин, че да се гарантират запазване качествата на добиваната вода и опаз-

ването на околната среда. 

След влизането на България в Европейския съюз използването на водите се рег-

ламентира от Рамковата директива за водите (Water Framework Directive (WFD) 

2000/60/EC) приета от Европейския парламенти и Съвета на Европа на 23 октом-

ври 2000 г. и съпътстващите я документи. Основно се променя начините на уп-

равление на водите, като се преминава към басейнов принцип. Съгласно новата 
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концепция, управлението и опазването на подземните води се осъществява в рам-

ките на определените „подземни водни тела“ (groundwater bodies), а не като до 

тогава – за водоносни хоризонти и комплекси. Въвеждат се и нови понятия свър-

зани с началната и допълнителна характеристика на подземните водни тела. Ед-

ната от приети основните количествени характеристика на подземните води е „ве-

личината на подхранването на подземните води“ (groundwater recharge) – целият 

обем вода, внесен отвън към водонаситената зона на даден водонос, само чрез 

естествено подхранване (било то чрез просмукване от валежите или от загуби на 

повърхностни водни тела – реки, езера). Това определение в голяма степен отго-

варя на „естествени ресурси|“ на подземните води. Друго използвано количест-

вено определение е „разполагаеми ресурси подземни води“ – годишната (средна 

за многогодишен период) величина на подхранването на дадено подземно водно 

тяло, минус годишния (от многогодишен период) подземен отток, необходим за 

постигане на екологично качество в асоциираните повърхностни води (специфи-

цирани в Член 4, WFD), за да се избегне значително влошаване на екологичното 

състояние и значително увреждане на зависимите сухоземни екосистеми. Харак-

терното за тази категория ресурси е, че те се разглеждат като наличност, но не 

обезателно като експлоатационен ресурс. Част от тях може да са практически не-

усвоими по различни причини, напр. слаба продуктивност, влошено качество, 

икономически неизгодни и др. 

Редица от съществуващите методики и подходи за определяне на ресурсите на 

подземните води използвани в България са приложими за количествени оценки 

на подземните води, както преди, така и след приемането на Рамковата директива. 

Те се преподават при обучение на студенти по хидрогеология (Пенчев и др., 

1990), а също са посочени в редица методически разработки, подготвени по ис-

кане на Министерство на околната среда и водите (Гълъбов и др., 1999, 2004; Йо-

тов и др., 2006 и др.). Добър пример за прилагането на тези методики са Картите 

на естествените и експлоатационни ресурси на България в М 1:20000 (Биндеман 

и др., 1979). Изборът на подходящ метод се основава главно на наличната изходна 

информация за съответната хидрогеоложка единица, респективно подземно 

водно тяло. Там, където това не е възможно, се оценява величината на валежното 

подхранване, главно чрез коефициента на подхранване. За съжаление, този под-

ход широко е използван при количествените характеристики на подземните водни 

тела в България. С оглед получаване на по-коректни резултати, напоследък в Бъл-

гария се разработват и някои нови подходи за оценка на валежното подхранване 

(Orehova, Gerginov, 2013, Орехова, Гергинов, 2014, Бендерев и др., 2015, Васи-

лева, 2018). 
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Критики относно използването термина „ресурси“ при количествени 

оценки на подземни води 

Както бе отбелязано, известните френски хидрогеолози и хидролози Andréassian, 

Margat, Thirel, & Hubert (2015) обръщат внимание на дългогодишна практика на 

използване на термина „водни ресурси“ като синоним на „речен / подземен воден 

поток“, което според тях „предизвиква голямо объркване във всички дискусии, 

свързани с водната сигурност“. Това основание им дава много по-широкото раз-

биране на понятието „ресурс“ от експерти извън областта на хидрологията и хид-

рогеологията занимаващи се с управление на природни ресурси. Според тях тер-

минът „ресурси“ е навлязъл от икономиката, и като такъв може да се подразбира 

като ресурс наличен за използване, за водоснабдяване (Andréassian et al. (2015). 

Това естествено може да доведе до объркване при обсъждания на резултатите от 

хидроложки и хидрогеоложки изследвания при по-широк кръг от специалисти, 

особено икономисти. Това прецизиране особено важно е при обсъждания на раз-

лични аспекти на водната сигурност и „социохидрологията“ (Young et al., 2015), 

при които са ангажирани различни специалисти. 

Разбира се, в хидрогеоложката практика самостоятелно понятието „ресурси“ е 

навлязло изключително широко, като най-често се подразбира като „(естествени) 

ресурси на подземните води“, явяващо се като синоним на „подземен воден по-

ток/отток“. Обикновено хидрогеолозите са наясно със спецификата на посочените 

термини и разбират от контекста, за какви ресурси става дума.  

Заключение 

Повдигнатият въпрос има дискусионен характер и има за цел да обърне внимание 

на специалистите в областта на подземните води, за да очакват понякога непра-

вилно разбиране от страна на администрация и управленски кадри. Затова се пре-

поръчва, при използването на понятието „ресурси“, винаги да има уточняващо 

прилагателно, например „естествени“, „разполагаеми“, „експлоатационни“ и 

други. За неспециалисти много по-ясно би било, ако се използват по-широко да 

термини „речен отток“ и „подземен отток“.  

Необходимо е и широко обсъждане от хидрогеоложката общност на понятията и 

тяхното уеднаквяване на национално ниво.  
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Оценка на състоянието на повърхностните и подземните 

води в Западнобеломорски район за 2018 г. по данни от 

проведени програми за мониторинг 
 

Ванина Мицева, Елка Зехирова 

Басейнова дирекция Западнобеломорски район,  

Благоевград 

E-mail: vanina_mitseva@wabd.bg 

 

Резюме. В рамките на Планове за управление на речните басейни (ПУРБ) Басейно-

вите дирекции разработват, планират и изпълняват програмите за мониторинг на по-

върхностни води, подземни води и зоните за защита на водите. Съгласно РДВ – Рам-

кова директива за водите, програмите за мониторинг биват: контролен мониторинг, 

оперативен мониторинг и проучвателен мониторинг. Резултатите от проведения мо-

ниторинг служат за оценка на състоянието на водите, за оценка на постигане на пос-

тавените за всяко водно тяло и зона за защита на водите цели за опазване на околната 

среда. Информацията от проведен мониторинг служи и за оценка на ефективността 

от изпълняваните програми от мерки, а също и за установяване величината и харак-

тера на инцидентни (залпови) замърсявания.Дава се кратко описание на методика за 

оценка на състоянието на повърхностните и подземните води по данни от монито-

ринга. Приведена е актуална информация за отклонения в състоянието на водите в 

Западнобеломорски район по данни от проведен мониторинг.  

Ключови думи: повърхностни води, подземни води, мониторинг, оценка на състоя-

нието, замърсители, 

 

Въведение 

Главна цел на изпълнението на програмите за мониторинг – осигуряване на ин-

формация с достатъчно ниво на достоверност и прецизност, необходима за извър-

шване на оценката на състоянието на повърхностните и подземните водни тела, 

на зоните за защита на водите – съгласно НАРЕДБА № 1 за мониторинг на водите 

от 2011 г. Програмите са различни за повърхностни и подземни водни тела.  

За повърхностни води  

За повърхностните води планират се и се изпълняват: 
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 Програми за контролен мониторинг: за оценка на дългосрочните промени 

в естествените условия и промени, които са резултат от широко разпро-

странени човешки дейности. 

 Програми за оперативен мониторинг: за повърхностни водни тела, в ко-

ито е установен значим натиск, водещ до влошаване на тяхното еколо-

гично и/или химично състояние и за оценка на ефективността на програ-

мите от мерки.  

 Програми за проучвателен мониторинг: при подадени сигнали за инци-

денти със замърсяване на води се изпълнява проучвателен мониторинг за 

установяване на източниците, интензивността и обхвата на разпростране-

нието на настъпилото замърсяване, както и оценка на ефекта от предпри-

етите дейности по неговото отстраняване.  

За подземните води: 

 Програма за мониторинг на количественото състояние - за оценка на ко-

личественото състояние на ПВТ; 

 Програма за контролен мониторинг на химичното състояние - за оценка 

на дългосрочните тенденции както на концентрациите на веществата и по-

казателите, характеризиращи химичния състав на ПВТ в естествени усло-

вия, така и на концентрациите на замърсителите в резултат на човешката 

дейност; 

 Програма за оперативен мониторинг на химичното състояние - осиг-

урява информация за определяне състоянието на ПВТ, които са опреде-

лени в риск да не постигнат добро състояние и установяване на наличието 

на значителни и трайни възходящи тенденции в концентрацията на замър-

сителите; 

 Програма за мониторинг на ПВТ, определени като зони за защита на пи-

тейните води; 

 Програма за собствен мониторинг на титуляри на издадени разрешителни 

за водовземане от подземни води. 

По-долу се дава кратко описание на методика за оценки на състоянието на вод-

ните тела (повърхностни и подземни), програмите на мониторинг, както и резул-

татите от проведения мониторинг в Западнобеломорски район (ЗБР) през 2018 и 

2019 г. 

Указания на МОСВ  

От началото на настоящата 2019 г., в съответствие с указания на МОСВ всички 

басейнови дирекции в Р България трябва да публикуват на своите интернет-
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страници ежемесечно (до 10-то число на всеки месец) информация за 

установените (в предходния месец) отклонения от стандартите на параметри и 

показатели от мониторинг на повърхностни и подземни води.  

Публикуваната информация показва установените през предходния месец мо-

ментни или трайни превишения на стойностите на показателите, определящи 

добро състояние във водното тяло, в конкретни пунктове, в които се изпълнява 

регулярен мониторинг на водите от страна на БД и във водовземни съоръжения, 

от които се черпи вода за различни цели – собствен мониторинг, провеждан от 

титуляри на издадени разрешителни. 

Методика за оценки на състоянието на водните тела 

За състоянието на повърхностни водни тела 

Оценката на състоянието на повърхностните водни тела се прави на база резул-

тати от проведен мониторинг по биологичните елементи за качество, физико-хи-

мични показатели, специфични замърсители и приоритетни вещества в повърх-

ностните води през 2018 година. Резултатите от мониторинг се оценяват съгласно 

съответните Наредби: 

• спрямо типово-специфичните класификационни системи в НАРЕДБА 

№Н-4 от 14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните води (за по-

казателите, имащи отношение към определяне на екологичното състоя-

ние) и 

• НАРЕДБАТА за стандарти за качество на околната среда (СКОС) за при-

оритетни вещества и други замърсители от 2010 г.  

Оценката на екологичното състояние на повърхностните водни тела категория 

„река” и категория „езеро” включва: 

 биологични елементи за качество – Макрозообентос,  Макрофиити, Фито-

бентос, Рибна фауна и Фитопланктон; 

 основни физико-химични показатели – кислороден режим – разтворен 

кислород, наситеност с кислород, БПК5; 

 биогени – азот и фосфор-съдържащи неорганични вещества; 

 специфични замърсители – арсен, хром, цианиди, желязо, манган  и др. 

радиологични и органични вещества, оценени по избраните класификаци-

онни системи, описани в НАРЕДБА №Н-4 от 14.09.2012 г. за характери-

зиране на повърхностните води.  

Честотата на пробовземане на тези показатели е сезонна – 4 пъти в годината. 
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Екологичното състояние на повърхностните водни тела се определя чрез прила-

гане на национално съгласуван„Общ подход за оценка на екологичното състоя-

ние и екологичния потенциал на повърхностните водни тела в Р. България”, 

който е разработен и приложен за целите на изготвянето на ПУРБ 2016-2021 г. 

Същият е наличен на интернет-страницата на МОСВ: 

http://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/filebase/Water/PURB/Podhodi

/Podhod_ekolog_status_.pdf 

Оценката на химичното състояние включва сравняване на получените осреднени 

годишни концентрации (при честота на пробовземане – 12 пъти в годината) на 

различните замърсители (приоритетни вещества) със стандартите за качество – 

СГ СКОС (средногодишна стойност на СКОС) на всеки замърсител от Наредбата 

за СКОС за приоритетни вещества и някои други замърсители от 2010 г. Химич-

ното състояние на повърхностните водни тела се определя чрез прилагане на 

национално съгласувана Методика за оценка на химичното състояние на повърх-

ностни води, която е разработена и приложена за целите на изготвянето на ПУРБ 

2016-2021 г. Методиката е публикувана на интернет-страницата на МОСВ:  

http://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/filebase/Water/PURB/Podhodi

/Metodika_za_ocenka_na_himichnoto_systoianie.pdf 

За оценка на химичното състоянието на подземни водни тела 

Оценката на химичното състояние на подземните водни тела се прави на базата 

на измерените концентрации за замърсители и параметри в пунктовете за мони-

торинг, осредняването им и сравняването на средногодишните стойности на 

съответните концентрации  със: 

 съответните стандарти за качество от Приложение №1 на НАРЕДБА №1 

от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води, 

изм. и доп., бр. 102 от 23.12.2016 г., в сила от 23.12.2016 г.  

 както и сравнението на средногодишните стойности на съответните кон-

центрации  за съответните замърсители, с праговете на замърсяване за 

всяко от подземните водни тела, определени в действащия ПУРБ на ЗБР 

2016-2021 г.  

За целите на ПУРБ (2016-2021 г.) на Западнобеломорски район е извършено сли-

ване и/или разделяне на границите на някои подземни водни тела в рамките на 

проект BG-GR GWB „Проучване на трансграничните подземни водни тела 

между Р. България и Р. Гърция”, изпълнен с финансовата подкрепа на Финансо-

вия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП), с бе-

нефициент Геологическия институт на БАН и партньори БД ЗБР и БД ИБР 

http://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/filebase/Water/PURB/Podhodi/Podhod_ekolog_status_.pdf
http://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/filebase/Water/PURB/Podhodi/Podhod_ekolog_status_.pdf
http://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/filebase/Water/PURB/Podhodi/Metodika_za_ocenka_na_himichnoto_systoianie.pdf
http://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/filebase/Water/PURB/Podhodi/Metodika_za_ocenka_na_himichnoto_systoianie.pdf
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(Spasov et al., 2017). Преочертаването е извършено на основата на информация за 

геоложки и тектонични граници от геоложките карти на България в мащаб M 

1:100 000 и M 1:25 000, и на основата на хидрогеоложката карта на България (M 

1:200 000). Изменен е и общия брой подземни водни тела от 39 на 38.  

Извършеното окрупняване (дефрагментиране) на границите на подземните водни 

тела в Западнобеломорски район ще подобри тяхното управление през периода 

на действие на ПУРБ на ЗБР 2016-2021 г., тяхната оценка на количественото и на 

химичното им състояние, както и залагането на по-подходящи мерки, където е 

необходимо.  

Предвид етажното разположение на водоносните формации, разчленения релеф и 

пъстрата мозайка от геоложки формации, в Западнобеломорски район за басей-

ново управление са формирани всички основни типове подземни води – пук-

натинни, карстови (карстово-пукнатинни) и порови. В зависимост от типа на ко-

лектора, водовместващата геоложка структура, характера и условията на дрени-

ране и подхранване, и взаимовръзката с повърхностните водни тела, ПВТ в ЗБР 

са обособени в следните типове: 

 Водни тела в алувиалните отложения на реките – 10 бр. 

 Водни тела в грабеновидни депресии – 7 бр.   

 Водни тела с пукнатинни води – 11 бр.   

 Водни тела в райони с карстови басейни, разположени в територии с раз-

пространение на пукнатинни колектори – 4 бр.   

 Водни тела в самостоятелни карстови басейни – 6 бр.  

Резултати от мониторинга през 2018 г. 

За повърхностни водни тела 

Резултатите от оценка на екологичното състояние/потенциал на повърхностните 

водни тела в Западнобеломорски район по данни от изпълнените програми за мо-

ниторинг за 2018 г. са представени в Таблица 1 и на Фиг. 1. Основни показатели, 

по които са най-често установените превишения, довели до влошено екологично 

състояние са:  

 БЕК – МЗБ, МФ, Рибна фауна; 

 Основни ФХ показатели - биогени, кислороден режим; 

 Специфични замърсители -  желязо; манган, радиологични замърсители. 

Таблица 1 Оценка на екологичното състояние/потенциал на повърхностните 

водни тела в  ЗБР по данни от изпълнените програми за мониторинг за 2018 г.  

file:///F:/2019/BURNASKI/CONFERENCE/PAPERS/Vanina/Karta%20Ekologichno%20systoyanie_potencial%20SWB.pdf
file:///F:/2019/BURNASKI/CONFERENCE/PAPERS/Vanina/Karta%20Ekologichno%20systoyanie_potencial%20SWB.pdf
file:///F:/2019/BURNASKI/CONFERENCE/PAPERS/Vanina/Karta%20Ekologichno%20systoyanie_potencial%20SWB.pdf
file:///F:/2019/BURNASKI/CONFERENCE/PAPERS/Vanina/Karta%20Ekologichno%20systoyanie_potencial%20SWB.pdf
file:///F:/2019/BURNASKI/CONFERENCE/PAPERS/Vanina/Karta%20Ekologichno%20systoyanie_potencial%20SWB.pdf
file:///F:/2019/BURNASKI/CONFERENCE/PAPERS/Vanina/Karta%20Ekologichno%20systoyanie_potencial%20SWB.pdf
file:///F:/2019/BURNASKI/CONFERENCE/PAPERS/Vanina/Karta%20Ekologichno%20systoyanie_potencial%20SWB.pdf
file:///F:/2019/BURNASKI/CONFERENCE/PAPERS/Vanina/Karta%20Ekologichno%20systoyanie_potencial%20SWB.pdf
file:///F:/2019/BURNASKI/CONFERENCE/PAPERS/Vanina/Karta%20Ekologichno%20systoyanie_potencial%20SWB.pdf
file:///F:/2019/BURNASKI/CONFERENCE/PAPERS/Vanina/Karta%20Ekologichno%20systoyanie_potencial%20SWB.pdf
file:///F:/2019/BURNASKI/CONFERENCE/PAPERS/Vanina/Karta%20Ekologichno%20systoyanie_potencial%20SWB.pdf
file:///F:/2019/BURNASKI/CONFERENCE/PAPERS/Vanina/Karta%20Ekologichno%20systoyanie_potencial%20SWB.pdf
file:///F:/2019/BURNASKI/CONFERENCE/PAPERS/Vanina/Karta%20Ekologichno%20systoyanie_potencial%20SWB.pdf
file:///F:/2019/BURNASKI/CONFERENCE/PAPERS/Vanina/Karta%20Ekologichno%20systoyanie_potencial%20SWB.pdf
file:///F:/2019/BURNASKI/CONFERENCE/PAPERS/Vanina/Karta%20Ekologichno%20systoyanie_potencial%20SWB.pdf
file:///F:/2019/BURNASKI/CONFERENCE/PAPERS/Vanina/Karta%20Ekologichno%20systoyanie_potencial%20SWB.pdf
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Екологично състояние /по-

тенциал за поречие 

Струма Места Доспат Общо 

Отлично /максимален 3 6 - 9 

Добро 67 30 5 102 

Умерено 36 17 5 58 

Лошо 3 - - 3 

Много лошо 6 2 - 8 

Няма данни 3 - - 3 

 

 

Фигура 1 Разпределение на повърхностните водни тела в ЗБР по различните 

класове екологично състояние през 2018 г.  

 

Резултатите от оценка на химичното състояние на повърхностните водни тела са 

представени в Таблица 2. Приоритетните вещества, по които някои повърхностни 

водни тела в Западнобеломорски район през 2018 г. са оценени в лошо химично 

състояние са олово и живак.  

Таблица 2 Оценка на химичното състояние на повърхностните водни тела в ЗБР 

по данни от изпълнените програми за мониторинг за 2018г.  

5

55.7

31.7

1.6
4.4

1.6

Отлично състояние 
/максимален 
потенциал
Добро 
състояние/потенциал

Умерено 
състояние/потенциал

Лошо състояние 
/потенциал

Много лошо 
състояние/потенциал
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Химично състояние / 

брой ПВТ в поречие 

Струма Места Доспат Общо 

Добро 52 22 4 78 

Лошо 6 - - 6 

Няма данни 60 33 6 99 

Общ брой водни тела 118 55 10 183 

 

За подземни водни тела (оценка на химичното състояние) 

Обобщената оценка за химичното състояние на подземните водни тела в 

Западнобеломорски район през 2018г. е дадена в Таблица 3. 

Таблица 3 Брой подземни водни тела в добро и лошо химично състояние  

Водоносен хоризонт Тип ПВТ В добро 

състояние 

В лошо със-

тояние 

Слой 1 – Кватернер В алувия на реките 8 2 

Слой 2 – Неоген В грабеновидни депресии 5 2 

Слой 3 – Палеоген В пукнатинни колектори 10 1 

Слой 4 –Пукнатинни  води В карстово-пуктатинни ко-

лектори 
4 0 

Слой 5 – Карст В самостоятелни карстови 

басейни 

6 0 

Общо в ЗБР 33 5 

 

На база на извършените анализи и направената оценка на химичното състоянието 

на подземните води в Западнобеломорски район могат да се направят следните 

изводи: 

 За изминалата 2018 г. се запазва и потвърждава (както и през 2017 г.) ло-

шото химично състояние на ПВТ BG4G000000Q001 „Порови води в ква-

тернер Струмешница“ и на ПВТ BG4G000000N011 „Порови води в неоген 

Струмешница“. Тази оценка е в резултат на установени превишения на ПЗ 

(праговете на замърсяване) и на СКОС (стандарти за качество на околната 

среда) за замърсителя нитрати. Посочените две подземни водни тела са 

включени в Регистъра на нитратно уязвимите зони в Раздел 3 на ПУРБ 

2016-2021 г. на БД „Западнобеломорски район“. 

 За първи път, през изминалата 2018 г., следните ПВТ са оценени в лошо 

химично състояние: 
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o BG4G000000Q004 - „Порови води в кватернер Благоевград“, по-

ради установени превишения на стандартите за качество за под-

земни води по показателите електропроводимост, сулфати и ар-

сен; 

o BG4G000000N012 - „Порови води в неоген Сандански“, поради 

установени превишения на стандартите за качество за подземни 

води по показателите нитрати, ортофосфати, желязо, сулфати, ар-

сен, никел, олово в пунктове за контролен и собствен мониторинг; 

o BG4G00001Pg238 - „Порови води в палеогенски седиментен ком-

плекс на Пернишката котловина“, поради установени превишения 

на стандартите за качество за подземни води по показателите сул-

фати, желязо и манган; 

 Останалите 33 бр. подземни водни тела (от общо 38 бр.) в Западнобело-

морски район (87%) запазват своето добро химично състояние. 

Резултати от проведен проучвателен мониторинг на водите извън 

програмите за мониторинг на БД ЗБР през 2019 г.  

През настоящата 2019 г. Басейнова дирекция «Западнобеломорски район» 

възложи на външен изпълнител следната дейност: „Провеждане на проучвате-

лен мониторинг за установяване източниците на натиск в Западнобеломор-

ски район при установено влошаване на състоянието на: 

 повърхностните водни тела: 

o BG4ST700R019 - р. Драговищица от българо–сръбската гра-

ница до вливане в р. Струма;  

o BG4ST700R017 - р. Струма от вливане на р. Треклянска до вли-

ване на р. Соволянска Бистрица;  

o BG4ST700R012 - р. Струма от яз. Пчелина до вливането на р. 

Треклянска;  

o BG4ST800R016 - р. Треклянска с левия си приток р. Явор от из-

ворите до вливане в р. Струма;  

 и на подземните водни тела: 

o BG4G00000QN006  – „Порови води в кватернер - Неоген – Кю-

стендил“;  

o BG4G001PtPz125 - „Пукнатинни води във Влахино-огражден-

ско-малешевско-осоговски метаморфити“, 

за които съществува риск от влошаване на състоянието при неустановен 

източник на антропогенен натиск“.  
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Тази дейност е свързана с изпълнението на мярка от ПУРБ на ЗБР 2016-2021г. 

OS_3 „Проучване за установяване на замърсяване на повърхностни и подземни 

води“, с действие OS_3_3 „Провеждане на проучвателен мониторинг за уста-

новяване източниците на натиск при установено влошаване на състоянието на 

водното тяло и неустановен източник на този натиск“. 

Параметри и показатели за проучвателен мониторинг на подземни води: рН, 

олово, живак, хром, мед, цинк, арсен, кадмий, никел, цианиди - общи, желязо, 

манган .  

Параметри и показатели за проучвателен мониторинг на повърхностни 

води: рН, разтворен органичен въглерод, калциево карбонатна твърдост, олово, 

живак, хром, мед, цинк, арсен, кадмий, никел, цианиди свободни, желязо, манган 

.  

Резултатите от всички пробовземания и анализи на повърхностни и подземни 

води  (5 пробовземания от общо 5) в рамките на изпълнениия проучвателен мо-

ниторинг показват следното: За всички наблюдавани параметри и вещества, които 

са специфични замърсители и приротетни вещества не са установени превишения 

на МДК СКОС (максимално допустима концентрация – стандарт за качество на 

околната среда) и СГС СКОС (средно годишни стойности на концентрацията - 

стандарт за качество на околната среда).  

Заключение  

Изпълнението на програмите за мониторинг е задължителен елемент от ПУРБ. 

Той е инструмент, който се използва за отчитане на моментно състояние, а също 

и за проследяване на дългосрочни тенденции в състоянието на повърхностните и 

подземните води.  

Представените резултати от изпълнени програми за мониторинг на повърхностни 

води в Западнобеломорски район за 2018 и 2019 г. показват, че основните при-

чини за влошанаве на състоянието на повърхностните води в Западнобеломорски 

район за посочения период са: 

 Точкови замърсявания с биогени – азот и фосфор-съдържащи вещества от 

заустване на непречистени отпадъчни води от населените места; 

  Липса на изградени и действащи ГПСОВ за големи населени места – над 

10 000 еквивалент-жители  за големи населени места като гр. Симитли, гр. 

Петрич, гр. Сандански за поречието на река Струма, гр. Гоце Делчев – за 

поречието на река Места, гр. Доспат – за поречието на р. Доспат; 
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  Точково заустване от непречистени промишлени отпадъчни води и залпови 

замърсявания от нерегламентирани зауствания на промишлени отпадъчни 

води; 

  Дифузно замърсяване от селскостопандски дейности – азот и фосфор- съ-

държащи торове, пестициди. 

Представените резултати от изпълнени програми за мониторинг на подземни 

води в Западнобеломорски район за 2018 и 2019 г. показват, че основните 

причини за влошанаве на състоянието на подземните води в ЗБР за посочения 

период са дифузно замърсяване от селскостопански дейности – азот и фосфор 

съдържащи торове, пестициди. 
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Резюме. Качествата на подземните води са важен обект на изследване и контрол с 

оглед важността им за човека и за околната среда. В повечето случаи те се разглеждат 

в локален аспект, за конкретен регион или проблем. Целта на настоящата статия е да 

се систематизира информацията за публикуваната и достъпна архивна информация за 

регионалните хидрохимични особености и закономерности на подземните води за те-

риторията на страната. Това ще спомогне за изясняване на пространствените законо-

мерности на хидрохимическите показатели и връзката им с естествените фактори за 

формиране, както и изменението им във времето в регионален мащаб. Обект на инте-

рес са публикации и архивни доклади до въвеждането на басейновия принцип за уп-

равление на водите. Установи се различна степен на регионална изученост на прес-

ните и термални води. 

Ключови думи: подземни води, хидрохимия, качества на водите, литературен обзор, 

България  

Въведение 

Основната цел на настоящото изследване е да се издири, обобщи и систематизира 

публикувана и архивна информация за химическия състава на подземните води 

отнасяща се за цялата територия на страната. Това ще спомогне за изясняване на 

пространствените закономерности на хидрохимическите показатели и връзката 

им естествените фактори за формиране, както и изменението им във времето в 

регионален мащаб. Обект на изследване са общо подземните води в страната, на-

порни и ненапорни, пресни и минерални, формирани, както в пукнатинни водо-

напорни системи, така и в дълбоки водоносни хоризонти. По тези въпроси същес-

твуват изключително много публикувани и архивни материали в локален и реги-

онален аспект, като тук е възможно да се обърне внимание само на най-важните 

моменти от направения подробен исторически преглед до приемането в България 
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на европейското законодателство по отношение на водите и управлението им за-

почва да се осъществява на басейнов принцип.  

Източници на информация 

Качествата на подземните води са обект на изследване и контрол, както от от-

делни учени и научни звена, така и от различни, административни единици, 

фирми и организации.   

На първо място са прегледани официално публикувани статии, студии, моногра-

фии, справочници, карти и т.н. Подробна библиографска информация за публи-

куваните преди 1985 г. е дадена в обобщаващите справочници „Библиография на 

литературата по геология на България“ (Спасов, 1978, 1988, 1989, 2007). От тях 

са отделени над 130 заглавия, в които се разглеждат различни проблеми свързани 

с химичния състав на подземните води на цялата територия на страната.  

На второ място са прегледани данни за качествата на подземните води на сайто-

вете на Министерството на околната среда и водите и неговите подразделения – 

Басейновите дирекции и Изпълнителна агенция на околната среда и водите – ре-

гистри, резултати от проведените мониторинговите измервания, Планове за уп-

равление на речните басейни, научни разработки и доклади, както и разработки 

изпълнени по задачи на бившия Комитет за опазване на околната среда.   

Изключително богата и полезна информация се съхранява в Националния Гео-

фонд към Министерство на енергетиката, където наред с докладите систематизи-

рани в раздел „Инженерна геология и хидрогеология“, данни от редица химични 

анализи са приложени към доклади към други раздели, свързани с търсене и про-

учване и на различни полезни изкопаеми, нефт и газ и геоложки картировки. 

Разбира се и информация за химическия състав на подземните води има и в други 

ведомства  – министерства, научни звена, фирми. От тях е съществено да се отбе-

лежат организациите, занимаващи се с осигуряване на питейна вода за населени-

ето (ВиК дружествата към Министерството на регионалното развитие и благоус-

тройство), както и нейния здравен контрол (здравни инспекции и други звена към 

Министерство на здравеопазването).  

Голяма част от по-старата информация на вече ликвидирани след промените про-

ектантски и научни организации  се съхранява в Държавния архив.  
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Хидрохимична изученост на термални и минерални води 

Най-много регионални обобщения за химичния състав на подземните води са на-

сочени към термалните и минералните води, формирани в пукнатинно-водона-

порните системи, главно в Южна България. Това се дължи на по-големия интерес 

към тях като фактор за развитие на балеология и спа-туризъм. Първият публику-

ван труд в това отношение е на Н. Добрев през 1905 г. Следващи по-важни  ре-

зултати от проведени хидрохимичните особености на находищата на термалните 

и минералните води в страната са дадени от редица автори и разглеждат различни 

проблеми свързани с химичния им състав като цяло или конкретно със съдържа-

нието на некои елементи, газове и радиологични показатели. Най-важните от тях 

са обобщенията на Азманов (1940), Куситасева, Меламед (1958), Щерев (1964), 

Петров и др. (1970), Костадинов и др. (1976), Владева, Костадинов (1996).  

През 1997 г. са публикувани резултатите от едни от най-пълните и прецизни хи-

мически анализи на 256 минерални водоизточници в България, извършени в ла-

бораториите на Университета в Антверпен, Белгия. Те включват информация за 

определени на мястото на появата на термалните води на повърхността темпера-

тура, рН, електропроводност, окислително-редукционен потенциал, съдържание 

на кислород. В лабораторни условия са анализирани  около 70 показателя, харак-

теризиращи химичния състав на водите, включително и на някои газове. Опреде-

лени са и стойностите на геохимични термомемтри. 

За ролята на вместващите скали при формиране на химичния състав на минерал-

ните води са многобройните статии на проф. Елка Пенчева. В част от нейни ста-

тии се дава регионална информация за съдържанията на микрокомпонети в под-

земните води, на алкалните метали и други физико-химични показатели,както и 

ролята на взаимодействието вода–скала за формиране състава на водите. Някои 

от статиите са в съавторство с П. Ст. Петров.   

Различните микрокомпоненти в термалните води са били обект на изследване на 

редица други автори. Като пример може да се посочат обобщенията относно съ-

държанието на флуора в подземните води (Василев, 1928; Меламед, 1962; Бенде-

рев и др., 2018). Последна статия, публикувана в това отношение, се отнася за 

арсена (Valchev et al., 2019) в термалните води. 

Хидрохимичините проучвания на минерални води, привързани към артезианс-

ките водоносни хоризонти в Северна България са започнали значително по-късно 

– след 50-те години на ХХ век и са свързани с опробвания проведени по време на 

търсене и проучване на нефт и газ. Част от тях са обобщени в монографията на 

Йовчев, Рыжова (1962), а други в различни статии на Л. Монахова, М. Вакарелска 

и други, но повечето не са обобщени в регионален аспект.  
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Най-пълното обобщение на данните за термалните и минералните води, включи-

телно и хидрохимичините им особености, както за хидротермалните водонапорни 

системи в Южна България, така и за артезианските водоносни хоризонти в Се-

верна България е направено по време на изпълнението на мащабния проект въз-

ложен от бившия Комитет по геология и минерални ресурси на Геологически ин-

ститут при БАН „Преоценка на геотермалната  енергия в България“ с ръководител 

Петър Ст. Петров в периода 1994–1998 г. Към основният доклад са приложени 41 

отделни тома, всеки от който съдържа информация за конкретна територия на 

страната или съответно находище на термални води. В тях се съдържа глава ха-

рактеризираща химичния им състав със съответните таблици.  

Хидрохимична изученост на пресните подземни води 

Качествата на пресните подземни води имат много важно значение за тяхното из-

ползване и затова те се изследват и контролират непрекъснато. Това особено е 

важно, когато водите се използват за питейно-битово водоснабдяване. Такива 

данни са на разположение на организациите и фирмите занимаващи се с това - 

ВиК дружествата и здравните инспекции. В повечето случаи тези данни са с ог-

раничен достъп и няма регионални обобщения за цялата страна. Изключения пра-

вят само някои публикувани справочници към съответен период от време (Льочев 

и др., 1968, Стефанов, 1979), в които в табличен тип са представени резултати от 

химичен състав на използвани за питейни цели водоизточници, включително и 

такива от подземни води.  

Анализи на химичен състав на подземни води освен при тяхното използване от 

човека се извършват и по време на тяното търсене и проучване, независимо за 

какви цели ще се използват, при инженерно-геоложки проучвания, при агро-ме-

лиоративни мероприятия, еколожки изследвания и т.н. Особено активни са тези 

дейности през периода 50–80-те години. Чест от тези данни са използвани и сис-

тематизирани по време на проведените специализирани хидрогеоложки  карти-

ровки на по-водообилните райони в страната в М 1:25000. Те са извършени по 

единна методика от различни колективи (на бившите проектантски организации 

„Водпроект“, „Водоканалпроект“, „Енергопроект“, както и Минно-геоложки ин-

ститут и други) по искане на тогавашния Комитет по опазване на околната среда. 

Наред с общи и специализирани хидрогеоложки карти се построяват и хидрохи-

мичини карти, съпроводени от систематизирана и подредена в таблици информа-

ция за химичния състав на подземните води. Взети са и допълнителни проби от 

избрани водопунктове.  
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По време на геоложките картировки в М 1:25000 и М 1:50000 провеждани от пред-

приятия, подразделения на бившия Комитет по геология задължително се опроб-

ваха повечето от съществуващите водоизточници – естествени извори, начало на 

дерета. Тази информация е използвана при прилагане на хидрохимични методи за 

търсене на полезни изкопаеми. През 80-те години на миналия век колектив на На-

учноизследователския институт по полезни изкопаеми с ръководител доцент 

Тошо Кехайов започва събирането и систематизирането на тези данни в обща база 

данни (Кехайов, Иванчев, 1984). Постепенно към тази база се допълват данни от 

анализи на проби от подземни води от други организации и фирми. За съставяне 

на тази база данни е ползвана следната процедура: 

• Издирване и систематизиране на информацията за химични анализи; 

• Координатно привързване; 

• Ръчно попълване на съответни информационни бланки;  

• Пренасяне на информация на перфокарти и запис на ленти; 

• Въвеждане на информацията в ЕИМ ; 

• Обработка на информацията.  

Общия брой водоизточници с информация за техния химичен състав достига по-

вече от 1180. Използвайки тази информация са направени редица хидрохимични 

обобщения, някои от които публикувани (Кехайов, 1978, 1981, 1984 и др.). Важни 

регионални обобщения, даващи представа за регионалните закономерности за 

разпространението на над 30 хидрохимични показатели, са съставените хидрохи-

мични карти в М1:100000 (Кехайов, 1982). Тази база данни е послужила и при 

съставяне на Хидрохимична карта на България в М 1:200000 (Кехайов и др., 1993) 

и Карта на хидрохимичния фон в България на (Шопова и др., 1993). За съжаление 

в момента тази база е загубена.  

През 90-те години, след създаването на Министерството на околната среда и во-

дите и прехвърлянето на Комитета по геология към него, отново започват дей-

ности по изготвяне на хидрогеоложки карти М 1:25000 и изграждане на монито-

рингови системи м различни райони на страната. Идеята е, това вече да се осъ-

ществява по съвременни технологии. Една от първите дейности в това отношение 

е създаване на компютърна база данни и въвеждане на информация в нея (Додов, 

Павлов, 1992). На отделни екипи е възложено събиране и систематизиране на на-

личната информация по картни листове в мащаб 1:25000, първоначално за част от 

страната (Фиг. 1), включително и резултати от химични анализи на подземни 

води. На тази основа са построени хидрохимичини карти и стартира провеждане 

на мониторинг, включително и за качествата на подземните води.  
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Фигура 1 Райони с хидрогеоложка и хидрохимична информация, въведена в 

единна компютърна база данни 

Последните хидрохимични обобщения за подземните води, преди приемането на 

Директивата за водите и съпътстващите я документи, са свързани с разработва-

нето и приемането на „Генералните схеми с басейново управление“, на чиято ос-

нова се преминава към управление на водите от новосъздадените Басейнови ди-

рекции. В тях се концентрира цялата информация за водите, включително и за 

качеството на подземните води, промените му във времето.  

Заключение 

Направеният литературен обзор в никакъв случай не може да обобщи многоброй-

ните публикувани и архивни материали за химичния състав на подземните води. 

Посочени са само най-важните моменти в проучванията и пространственото за-

кономерности за формиране на хидрохимичините особености на подземните 

води. Тази информация позволява да се насочат бъдещи изследвания към съот-

ветни региони и проблеми.  

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 № ДО-230/06-12-2018). 



Conference Proceedings  
“Climate, atmosphere and water resources in the face of climate change” 

Sofia, 14 - 15 October 2019 
 

102 

 

Литература  

Азманов, А. 1940. Български минерални извори. – Държ. печатница МТПТ. отд. за 

природни богатства, 260 с. 

Бендерев А., В.Христов, Т.Кехайов, А.Тотева, Т. Керестеджиян, О.Пихур. 2018. 

Фтор в подземных водах Болгарии: медико-геологические аспекты. – Разведка 

и охрана недр, 1, 41–48. 

Василев, А. 1928. Среща ли се флуор в нашите минерални води. – Химия и индус-

трия, 7, 10, 542–545. 

Владева, Л., Д. Костадинов (ред.). 1996. Български питейни минерални води –със-

тав, характеристика, оценка и здравно-профилактични възможности. I 

част. – М-8-М; 175 с. 

Добрев, Н. 1905. Принос към химическото изследване на българските термални и 

минерални извори. – Год. Соф. Унив., физ.-мат. ф-т, 1; 126–167. 

Додов, Б., К.Павлов. 1992. Отчет по изпълнение на първи етап от: "Проект за из-

граждане на автоматизирана информационна система "Мониторинг подземни 

води". Национален Геофонд 

Йовчев, Р., В. Рыжова. 1962. Подземные воды Северной Болгарии. – София, Уп-

равл. Геол. проучвания, 222 c. 

Кехайов, Т. 1978. Закономерности в териториалното разпределение на хлора в 

пресните подземни води в България. – Год. ВМГИ, т. 24, 4, 233–238. 

Кехайов, Т. 1981. Някои особености на макрохимичния фон на подземните води 

в зоната на безнапорния водообмен в страната. – Списание на БГД, 42, 2, 245–

253. 

Кехайов, Т. 1982. Атлас хидрогеохимични карти на подземните води от хипер-

генната зона в НР България в М 1:1000000. НИПИ, КГ, 30 карти. 

Кехайов, Т. 1984. Карти на макрохимичния състав на подземните води в България. 

– Год. Комитет по геол., 24, 137–148. 

Кехайов, Т., Е. Иванчев. 1984. База гидрогеохимических данных для территории 

НРБ. – В: 27 Геол. конгр., Тезисы, т.VII, 375–376.  

Кехайов, Т., И. Стоянов, Ю. Шопова, С. Найденова, С. Тенева, Л. Сегменски, 

1993. Окончателен доклад за резултатите от изпълнението на геоложка задача: 

"Съставяне на хидрохимична карта на България, в М 1:200000". Национален 

Геофонд. 

Костадинов, Д., Л. Цветкова, Д. Караколев, Л. Владева, Г. Загорски, Т. Карагеор-

гиев, В. Маринов, В. Малиновска, Ст. Стаматов, Т. Стоянов, К. Щерев. 1976. 



Conference Proceedings  
“Climate, atmosphere and water resources in the face of climate change” 

Sofia, 14 - 15 October 2019 
 

103 

 

Български курорти (Наръчник на курортните обекти). – София, Медицина и 

физкултура, 354 с. 

Куситасева, В., Й. Меламед. 1958. Състав на българските минерални води. – Сп. 

Медицина и физкултура, 280 с. 

Льочев, И., С. Гицова, Г. Маутнер, Р. Ангелиева. 1968. Състав на питейните води 

в България.  София, Медицина и физкултура, 147 с. 

Меламед, Й. 1962. Флуорът в българските минерални води. – Научн. тр. НИИФК, 

6; 25-28. 

Петров, П. (ръководител колектив). 1998. Преоценка на ресурсите от геотермал-

ните ресурси на България. 1994-1998, Дог. ГИ – БАН с МОСВ. Национален 

Геофонд.  

Спасов, Х. 1978. Библиография на литературата по геология на България. т. I, 

1882-1964, София, Акад. Изд. „Марин Дринов“, 513 с. 

Спасов, Х. 1988. Библиография на литературата по геология на България. т. II, 

1965-1970, София, Акад. Изд. „Марин Дринов“, 387 с. 

Спасов, Х. 1989. Библиография на литературата по геология на България. т. III, 

1971-1975, София, Акад. Изд. „Марин Дринов“, 509 с. 

Спасов, Х. 1989. Библиография на литературата по геология на България. т. IV, 

1976-1980, София, Акад. Изд. „Марин Дринов“, 553 с. 

Спасов, Х. 2007. Библиография на литературата по геология на България. т.V, 

1981-1985, София, Акад. Изд. „Марин Дринов“, 497 с. 

Стефанов, Ж. (ред). 1979. Състав на питейните води в България. София, Меди-

цина и физкултура, 225 с.  

Шопова, Ю., Т. Кехайов, С.Тенева, М.Миленкова. 1993. Доклад по задача: 

"Оценка на естествения хидрохимичен фон на веществения състав на подзем-

ните води в България". Национален Геофонд. 

Pentcheva, E., L. Van’t Dack, E. Veldeman, V. Hristov, R. Gijbels. 1997. 

Hydrogeochemical characteristics of geothermal systems in South Bulgaria. – 

Universiteit Antwerpen, 121 p. 

Valtchev, S., D. Rabadjieva, V.Hristov, M.Trayanova, A.Benderev. 2019. Arsenic in 

the thermal waters of Soth Bulgaria. – Ecology & Safety, v. 13, 68-76. 

  



Conference Proceedings  
“Climate, atmosphere and water resources in the face of climate change” 

Sofia, 14 - 15 October 2019 
 

104 

 

 

Ресурси на минералните води в България  
 

Владимир Христов, Петър Гергинов 

Геологически институт – БАН  

E-mail: vhh_gi@abv.bg ; p.gerginov@mail.bg  

 

Резюме. Територията на България е богата на минерални води. Почти всички естест-

вени извори на минерална вода са разположени в Южна България, която се характе-

ризира със сложна геоложка структура. Повечето от разкритите минерални води в 

Северна България са достигнати чрез дълбоки сондажи прокарани за търсене на нефт 

и газ. Понастоящем в страната има около 630 водоизточници на минерална вода със-

редоточени в 160 находища. Използването на минералните води в България е регла-

ментирано от Закона за водите и Наредба №1 за проучване, ползване и опазване на 

подземните води.  

България има сравнително добър хидротермален енергиен ресурс от приблизително 

315 MWt, като са използвани около 99,37 MWt (2018). Приложението на минералните 

води все още е около 30% от общото количество. Естествените термални извори и 

термална вода, открити в стотици сондажи в страната, имат само пряко приложение 

поради сравнително ниската им температура. Общият експлоатационен ресурс на ми-

нералните води в страната достига до около 4600 L/s с температура в диапазона 20-

100°C. Традиционно по-голямата част от минералните води се използват за балнеоло-

гия - около 60% (включително лечебни и спортни басейни), до 23% за други цели и 

17% за директно водоснабдяване, оранжерийно топлоснабдяване, както и за бутили-

ране на натурална минерална вода. Поради сравнително ниската температура на тер-

моминералните води няма производство на геотермална електроенергия в страната. 

 
Ключови думи: минерални води, експлоатационни ресурси, водоизточници  

Въведение  

Територията на България е част от две регионални тектонски структури – Ми-

зийската плоча (Северна България) и Алпийско-Хималайския пояс (Южна Бълга-

рия). Почти всички естествени извори на минерална вода са разположени в Южна 

България, която се характеризира със сложна геоложка структура. Повечето от 

разкритите минерални води в Северна България са достигнати чрез дълбоки сон-

дажи между 2000 и 6000 m, прокарани за търсене на нефт и газ. Понастоящем в 

страната има около 630 водоизточници на минерална вода съсредоточени в 160 

находища. 
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Използването на минералните води в България е регламентирано от Закона за во-

дите и Наредба №1 за проучване, ползване и опазване на подземните води. Разг-

раничават се минерални води - изключителна държавна собственост от находи-

щата за минерални води (102 бр.) и минерални води – публична общинска собст-

веност (58 находища). Министерството на околната среда и водите одобрява екс-

плоатационните ресурси на термална вода и хидротермална енергия. Използва-

нето на водовземните съоръжения се извършва след учредяване на санитарно-ох-

ранителни зони. Министерството на здравеопазването контролира химичния със-

тав и общото състояние на всички водоизточници. Държавните минерални води 

се управляват от Министерския съвет съгласно Закона за концесиите и от Минис-

терството на околната среда и водите съгласно Закона за водите с разрешителен 

режим. Общините отговарят за управлението на местните минерални води съг-

ласно Закона за собствеността на общината (1996). В България няма специализи-

рана компания, която да работи само в областта на геотермалните ресурси и енер-

гия. 

България има сравнително добър хидротермален енергиен ресурс от приблизи-

телно 315 MWt, като са използвани около 99,37 MWt (2018). Приложението на 

минералните води все още е около 30% от общото количество. Естествените тер-

мални извори и термална вода, открити в стотици сондажи в страната, имат само 

пряко приложение поради сравнително ниската им температура. Общият експло-

атационен ресурс на минералните води в страната достига до около 4600 L/s с 

температура в диапазона 20-100°C. Само единадесет геотермални находища имат 

температура по-висока от 75°C, а общият им дебит е около 150 L/s или приблизи-

телно 5% от термоминералните води. Традиционно по-голямата част от минерал-

ните води се използват за балнеология - около 60% (включително лечебни и спор-

тни басейни), до 23% за други цели и 17% за директно водоснабдяване, оранже-

рийно топлоснабдяване, както и за бутилиране на натурална минерална вода. 

Хидротермалните обекти са локализирани предимно в планински или морски ку-

рорти. Поради сравнително ниската температура на термоминералните води няма 

производство на геотермална електроенергия в страната. 

 

Основни термини 

Водите с дълбока циркулация формирани в литосферата акумулират и изнасят 

незначителна част от огромната геотермална енергия, генерирана в земните недра 

и се явяват един от най-ефективните източници за нейното оползотворяване. Те 

се наричат по различен начин в литературата - геотермални, термални, мине-

рални, термоминерални и пр. Поради тази причина по-долу са дадени основни 
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характеристики на термини, които имат отношение към настоящата тема - ресур-

сите на минералните води в България.  

 „ГЕОТЕРМАЛНА“ ЕНЕРГИЯ – понятието е от гръцките думи “гео” – земя и 

“терма”- топлина, което в общия смисъл на думата означава – топлинна енергия 

от Земята. Подземните термални (минерални) води са основен носител на тази 

енергия. Засега се използва геотермалната енергия в най-горната част на земната 

кора (до около 10 km дълбочина от повърхността). 

ТЕРМАЛНИ (ГЕОТЕРМАЛНИ) ВОДИ - подземни води с естествен произход с 

пластова (резервоарна) температура от 25 до 300С. Този термин е възприет в 

страни (Исландия, Индонезия, САЩ и др.), където водите се използват предимно 

за производство на електричество (при температури над 150 °С) или директно 

отопление на сгради (80С).  

МИНЕРАЛНИ ВОДИ – подземни води с температура предимно от 20 до 100С, 

които имат доказано благоприятно въздействие върху човешкия организъм при 

лечение на различни заболявания чрез процедури на външно или вътрешното при-

лагане. Наричат се „минерални“ в страни (България, Сърбия, Румъния и др.), къ-

дето се използват за лечение (балнеология), бутилиране, басейни и др.  

Законодателство и разпоредби 

Основните законодателни разпоредби за минералните води в страната, са описани 

в Закона за водите и Наредба №1. Министерството на околната среда и водите и 

Министерството на здравеопазването изготвят законодателството и разпоред-

бите, касаещи проучването, ползването и опазването на качеството и количест-

вото на минералните води в страната. Основните законодателни разпоредби и от-

говорности на министерствата могат да бъдат обобщени накратко, както следва: 

• Използването на минералните води в България е регламентирано от За-

кона за водите и Наредба №1 за проучване, ползване и опазване на подземните 

води.  

• Разграничават се минерални води - изключителна държавна собственост 

от находищата за минерални води (102) и минерални води – публична общинска 

собственост (около 58 находища).  

• Министерството на околната среда и водите одобрява експлоатационните 

ресурси на термална вода и хидротермална енергия.  

• Използването на водовземните съоръжения се извършва след учредяване 

на санитарно-охранителни зони.  

• Министерството на здравеопазването контролира химичния състав и об-

щото състояние на всички водоизточници.  
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Минерални води в България 

Формирането на минералните води в страната е тясно свързано с геоложките, 

тектонските и хидрогеоложки условия. На територията ѝ са разпространени скали 

с различен произход и литоложки състав, с възраст обхващаш почти целия спек-

тър от прекамбрия до кватернера. Разграничават се две коренно различни об-

ширни зони – Южна и Северна България, разделени от Стара планина, предопре-

делящи различни условия за формиране на минералните води (Щерев, 1964, Пет-

ров и др., 1970, Benderev et al., 2016 и др.). Южна България изцяло се отнася към 

Алпийския ороген и се характеризира със сложен тектонски строеж, с нагънати 

структури, наложени грабеновидни депресии, запълнени с кватернерни и плиоцен-

ски наслаги, съдържащи порови минерални води, акумулирани в по-дълбоките во-

доносни хоризонти. Разломните нарушения предопределят наличието на пукна-

тинни водонапорни системи. Преобладаващо значение за тази част от страната 

имат пукнатинните и карстови води с активна циркулация и в болшинството от 

случаите с напорен характер.  

Северна България е изцяло разположена върху част от Мизийската платформа, ко-

ето предопределя оформянето на голяма артезианска структура, с етажно разполо-

жени водоносни хоризонти и водоупори, затъващи главно в северна посока. Наб-

людава се хидродинамична, геотермична и хидрохимична закономерност на под-

земните води в посока на затъване на водоносните хоризонти. Различните геолого-

структурни и хидрогеоложки условия оказват значение и върху разпределението 

на топлинното поле в страната – важен фактор за формирането на термалните и 

минерални води. Съгласно редица автори (Велинов и Бояджиева, 1981; Радичев, 

Димовски, 2007; Хуторской и др., 2019), с висока степен на увереност може да се 

предполага повишаване на температурата на една и съща дълбочина от север на 

юг в Южна България, а в рамките на Мизийската платформа – от запад на изток.  

На територията на България са установени около 160 хидротермални находища и 

90 самостоятелни водопроявления, с повече от 630 водоизточници (Петров и др. 

1998) (Фиг. 1). Съществена част от тях са известни и използвани от дълбока древ-

ност. Има множество публикации за проучване на хидротермални източници и 

системи, както и анализ на различни аспекти на използването на минералните води 

в страната – Азманов (1940), Куситасева, Меламед (1958), Щерев (1964), Петров и 

др. (1970), Маринов и др. (1971), Петров (1964, 1973), Hrirstov (1993), Shterev, 

Zagorchev (1996), Владева и Костадинов (1996), Pentcheva et al. (1997), Shterev et 

al. (2002), Furnadgieva, Bojadgieva (2004), Hristov et al. (2000, 2019), Bojadgieva et 

al. (1992, 2002, 2010, 2015), Benderev et al. (2016) и други. 
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Фигура 1 Хидрогеоложки единици в България и местоположение на хидротер-

мални водоизточници в България (Benderev et al., 2016) 

Характерът на минералните водоизточници в Северна и Южна България е разли-

чен. В Северна България термалните водоносни хоризонти се разкриват с редица 

сондажи, които са прокарвани главно с цел търсене на нефт и газ. Дълбочината 

им е от няколко стотин до повече от 6000 m. Температурата на водите зависи от 

дълбочината на пресичане на съответния водоносен хоризонт, като в най-дълбо-

ките им части температурата достига до над 100°С (Бояджиева, Гашаров, 2001). 

Данните от химичния анализ на водоносни хоризонти в Северна България са пуб-

ликувани от Монахова (1964, 1972, 1975) и др. Стойностите на общата мине-

рализация варира от по-малко от 1,0 g/L в по-плитките части на водоносните 

хоризонти и Предбалкана до над 150,0 g/L (разсоли) в дълбоките им части. Ус-

поредно с увеличаването на общата минерализация се променя типа на водите – 

от HCO3-Ca и HCO3-Ca-Mg в Cl-Na.  

В Южна България термалните води са привързани към пукнатинно-разломни во-

донапорни системи. Дренирането им най-често се осъществява от естествени из-

вори, но през ХХ-ти век са прокарани редица сондажи в районите около изворите 

и в зони на предполагаемо неразкрити на повърхността термални води. Дълбочи-

ните на сондажите са значително по-малки отколкото в Северна България, само в 

отделни случаи достигат до 2000 m (например край гр. Китен).  
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Общият експлоатационен ресурс на минералните води в страната достига до 

около 4600 L/s (Петров и др., 1998) с температура в диапазона 20–100°C. Преоб-

ладаващите температури са до 60°С (Фиг. 2), а само в единадесет находища тем-

пературата е над 75°С (Фиг. 3), а общият им дебит е около 150 L/s или приблизи-

телно 5% от минералните води. 

 

Фигура 2 Разпределение на находищата по температура и дебит (Bojadgieva et al. 

2010) 

Най-висока е температурата в Сапарева баня – около 98°С. 

Химическият състав на подземните води в Южна България е по-различен от този 

в Северна България. Повече от 90% от водоизточниците имат ниска обща мине-

рализация (под 1,0 g/L). Само за няколко водоизточника, разположени близо до 

Черноморското крайбрежие (курорт Слънчев бряг), са установени стойности на 

обща минерализация над 14,0 g/L (Фиг. 4). 

 



Conference Proceedings  
“Climate, atmosphere and water resources in the face of climate change” 

Sofia, 14 - 15 October 2019 
 

110 

 

 

Фигура 3 Разпределение на находищата по температура и дебит (Hristov et al. 

2019) 

 

Фигура 4 Разпределение на находищата по температура и TDS (Hristov, 1993) 
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По-голямата част от термалните води в Южна България са азотни, алкални (pH до 

10), флуоридни, често радиоактивни. В тях винаги присъства натрий, бедни са на 

магнезий, предимно HCO3-Na; HCO3-SO4-Na и SO4-Na тип. Водите са богати 

на разтворен и спонтанен хелий и имат специфичен микросъстав - Li, Rb, Cs, 

W, Ge, Ga, Mo и Be (Pentcheva et al. 1997). 

Ресурси и приложение 

Ресурсите на термалните води са около 4600 L/s (Петров и др., 1998), като топ-

линна енергия възлиза на 315 MWt, в които стойности не са включени дълбоките 

води от артезианските водоносни хоризонти в Северна България. Като цяло експ-

лоатацията на термалните води е насочена към водоизточниците в Южна Бълга-

рия и към ниско минерализираните термални води в артезианските басейн в Се-

верна България, главно Варненския артезиански басейн. Засега почти отсъства 

интерес към водите с по-високи температури в дълбоките части на водоносните 

хоризонти с много висока обща минерализация (до 150 g/L).  

Приложението на минералните води все още е 25–30% от общото количество. Ес-

тествените термални извори и термална вода, открити в стотици сондажи в стра-

ната, имат само пряко приложение поради сравнително ниската им температура. 

 Традиционно по-голямата част от минералните води се използват за балне-

ология – около 60% (включително минерални бани, лечебни и спортни басейни), 

до 23% за други цели и 17% за директно водоснабдяване, оранжерийно топлос-

набдяване, както и за бутилиране на натурална минерална вода. Хидротермалните 

обекти са локализирани предимно в планински или морски курорти. Поради срав-

нително ниската температура на термоминералните води няма производство на 

геотермална електроенергия в страната. 

Дебитите на повечето експлоатирани водоизточници варират от 1 до 20 L/s, с 

обща минерализация под 1,0 g/L. Традиционно балнеоложките центрове в стра-

ната функционират вече повече от 100 години, като понастоящем те са около 65, 

като 12 от тях имат геотермално отопление на прилежащите сгради. През послед-

ните 30 години непрекъснато нараства броя на откритите и закрити минерални 

басейни, като са построени десетки нови в 44 селища в страната, дори в населени 

места с малък брой жители като с.Спанчевци и с.Баня (Разложко) (Сн. 1, 2). 
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Сн. 1. Басейн с минерална вода в с. 

Спанчевци 

Сн. 2. Басейн с минерална вода в с. 

Баня (Разложко) 

Бутилиране на натурална минерална, изворна и трапезна вода бележи голям нап-

редък от 1990 година досега, като то нарасна от 3 до повече от 40 нови предприя-

тия, разположени в Южна България, където минералните водоизточници са в не-

посредствена близост, а планинските извори (използване за бутилиране на из-

ворна вода) отстоят максимум на разстояние до 12 km. Както е показано на Фиг. 

5 отоплението на сгради и оранжерии не заема съществен дял от използването на 

минералните и термални води в страната. 

 

Фигура 5 Разпределение на потреблението на термални води в България 

Заключение  

От изложеното в настоящата статия могат да се направят следните заключния и 

препоръки: 
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 България има значителни ресурси на термални води - около 4600 L/s или 

топлинна енергия възлизаща на 315 MWt, в които не са включени 

дълбоките води в артезианските водоносни хоризонти в Северна 

България. 

 Препоръчително е използването на част от неусвоените геотермални 

ресурси (около 70% или повече от 200 MWt топлинна мощност). 

 Необходимо е по-ефективно стопанисване на водоизточниците, качествата 

и количествата на минералните води. Препоръчително е прекаптиране на 

остарелите водоизточници. 
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Abstract. Many remote technologies, units (satellites, aircrafts, etc.) and monitoring de-

vices of different types are in everyday use for the observations, registrations and warning 

systems about the different natural hazards. Several classifications based on the philosophy 

“before”, “during” and “after” the disaster occurrence have been created. The simple pa-

rameters such as effectiveness, reliability, different types of the technical equipment have 

been considered. Most popular remote techniques and units are included in these classifica-

tions giving the end users a possibility to use them for the comparative analysis between the 

different technologies and remote methods applied. The generalization about the different 

types of the natural hazards is performed based on the principles of the generation mecha-

nisms, physical properties and negative consequences they could create. Image and non-

image methods are considered as well. After the deeper analysis it is shown that the effec-

tiveness of the remote sensing and technologies depends on several parameters – complex-

ity, simultaneous use of the earth data and remote sensing data, frequency band, sensitivity, 

high/low resolution, sampling frequency of the measurements, reliability of the communi-

cation and data transfer, software tools and velocity of the data processing, etc.  

Keywords: natural hazards, remote sensing technologies, decision making process, classifi-

cation 

Introduction  

Despite enormous progress in the science and technology, most of the natural hazards 

and disasters are still unpredictable events and continuously bring people’s life losses 

and cause huge damages all around the world.  

During the last years, the space technologies (especially earth observing satellites) get 

wider application in research of natural hazards/disasters. For example – the prediction 

of most of the meteorological hazards is unthinkable without the use of the meteorolog-

ical satellites.  

The potential of the remote sensing to monitor the Earth's environment, risk application 

and their key role in risk management process are well known and largely used.  Most 

of the remote sensing data are used in general by few people - mostly specialists of the 

observation and monitoring systems. The main objective of this paper is to develop 

classification of the remote sensing technologies and units in relation to natural hazards, 
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according their usefulness and applicability in the different phases of the risk and dis-

aster management (process) as well as to create comparative tables easy for use, espe-

cially for wide range of the non-professionals and non- specialists with different practi-

cal applications. Most of the space units have combined applications – to follow up not 

only the natural, but as well as the man-made accidents, pollution, and other catastro-

phes. In this study we limited our task and focused only on the natural hazards.  

The different effectiveness of the registrations, monitoring and warning systems de-

pends strongly on the technologies and sensors used. The main parameters according to 

the classifications are the frequency bands, sensitivity, resolution, physical principles 

and methods used, etc. The accuracy of the data collected depends on the resolution, 

purposes of the measurements, practical applications they have to be used.  

It’s clear that for some natural hazards the remote techniques are high effective, for 

others not so, for the rest – not at all. Special attention is paid to the satellite communi-

cations (radio and TV links, telephone and GPS satellite communications) - the risk 

management practice in the recent times is not possible without the reliable use of the 

different global communication systems. The purpose is to create the comparative tables 

easy for use, especially for a wide range of the professionals with different orientation. 

They could be useful for the civil defense authorities, risk managers, land use planners 

and other similar specialists in their everyday risk management practice, in case of emer-

gency situations, etc.  

 

Classification and analysis of the remote sensing technologies about natu-

ral hazards and risk management  

For the purposes of the study, a classification has been prepared to support the decision-

making process. To facilitate its use, it is presented in both tabular and graphical forms. 

Table 1 summarizes the different instruments and their usefulness and applicability in 

the process of risk management of natural hazards/disaster. It includes only a relatively 

small part of the Earth observing satellites in orbit, which are of great help for disaster 

mitigation studies. Table 1 is based on the satellites’ technical characteristics. Attention 

is paid to the communications satellites, COSPAS/SARSAT (Search and Rescue Sys-

tem) and specialized satellites as GRACE and AURA.           

For each type satellite some orbital parameters, instruments carried on board, frequency 

band, spatial resolution and instrument swath are listed. Most of those sensors have 

applications in disaster mitigation practice, depending of the physical properties of the 

objects on Earth and the nature of the disaster itself. With a review of the satellites in 

the orbits and their sensors the present work provides an insight to the suitability of 

satellites and sensors in different natural disasters. 

The table shows that different instruments, depending on their type, band and resolution, 

are applicable for different hazards at the different stages of the hazard monitoring and 

the risk management process.     
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Three levels of applicability (low, medium and high) and 14 hazards had been selected 

including global phenomenon as climate change, El Nino and La Nina. The classifica-

tion is based on the philosophy “before”, “during” and “after” the disaster occurrence.  

“Before” means – preparatory stages, early warnings, vulnerability and risk assessment; 

“During” means – disaster monitoring in real or near-real time when it is possible; “Af-

ter” means – damage assessment, modelling the negative effects of the past or future 

events.  

However, there is not yet a specific or complex platform or sensor that is dedicated to 

retrieve information on a particular type of disaster(s). The result of this situation is the 

need of retrieving information simultaneously from several systems, which implies 

problems and hardens the process of production of the needed information. 

Some space techniques, such as those of weather forecast, have become operational and 

are used in the everyday practice. These weather forecast techniques permit early warn-

ings and monitoring for some of the weather hazards, such as tropical cyclones, hurri-

canes, typhoons. On the contrary, the management practice of the other disasters only 

by satellite technology is on a research phase. The general reasons are that in case on 

rapid onset of disaster and in disaster situation (and emergency management) the data 

should be easily and timely acquired.  

The usage of the ground data and information is still the leading tendency in the recent 

practice. To compare the usefulness of the remote sensing data and the land installed 

devices, the summary of the ground data effectiveness is made. The levels of applica-

bility are defines as low (1), medium (2), and high (3).   

That is why the aerial aerospace laboratories, rescue helicopters and other similar de-

vices information and ground data are still of crucial important. The figure 1 shows the 

applicability of the aerospace data; figure 2 shows suitability of the ground data and 

information.    

Visualization of the typologies 

For the easier interpretation and better orientation of the end users, the graph plots of 

the data and information synthesized in the tables are presented graphically. The first 

graph presents the suitability of the remote sensing data for practical use before, during 

and after the natural hazards action stages. The levels provide the opportunity to obtain 

reliable data for practical use, according to the reliability and usefulness of the infor-

mation retrieved by the respective remote sensing devices in general. Low level (1) - 

means limited use and effectiveness less than 20%; medium level (2) means effective-

ness up to 50%, and high level (3) means – more than 50%. These statistics are extracted 

from the theoretical assumptions and practical observations, by the different case stud-

ies, expert considerations, etc. 
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Figure 1 Applicability (usefulness) of remote sensing (aerospace) data in the risk 

management process: “before” means – early warning, preparedness, and risk and vul-

nerability assessment (including modelling); “during” – monitoring and fast response; 

“after” – damage assessment (including modelling)  

 

Figure 2 Applicability (usefulness) of the ground data and on land observations in the 

risk management process: “before” means – early warning, preparedness, risk and vul-

nerability analysis (including modelling); “during” – monitoring and possible fast re-

sponse; “after” – damage assessment (including modelling) 
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Conclusions  

Several classification and typologies are created regarding the recent satellites used for 

the observations, monitoring, hazards, vulnerability and risk assessment, which are use-

ful to decision makers and rescue teams. Tables concerning various satellites, their 

equipment and suitability for the risk management process contain data and information 

on the practical abilities of all these devices.  

Graphical expressions are presented for the possible use of the different space and land 

technologies for the “before”, “during” and “after” disaster stages, thus facilitating the 

interpretation and visualization of the devices in use. Such kind of classifications and 

typologies are targeted to the everyday practice of the risk managers, decision makers 

and the rescue teams and could be implemented in their everyday practice.  

The analysis shows that the most critical points are related to the fast communication 

transfer of the data, visualization and automatic analysis, which could support the deci-

sion-making process.  

Table 1 Satellites’ applicability  

Satellite Instrument Before 

Ikonos  camera system  (1),2,3,7,(8),9,10,11 

QuickBird BGIS 2000/  (1),2,3,7,(8),9,10,11 

Spot 5 

(FRANCE) 

HRG 

HRS 

VEGETATION 2 

1,2,3,7,8,9,10,11 

1,2,7  

(7) 

Landsat 7  ETM+ 1,2,(4),3,7,8,9,10,11 

DMC ESIS, MSIS  1,2,3,7,8,9,10,11  

ERS-2  

(ESA) 

 

 

 

 

  

AMI   

(SAR    

Scatterometer) 

RA 

(1),(2),3,(4),7,(8),(9),10,11 

4,6,(9),10, (11), 12  

 

((1)),((2)),((3)),4,6,(9),10, 12 

ATSR2  

(IRR 

MWR) 

GOME 

 

1,6,(8),(9),(10) 

 

((4)),(10),(11) 

ENVISAT 

 

(ESA) 

AATSR  

ASAR 

MERIS 

RA-2 

MWR 

GOMOS  

MIPAS 

SCIAMACHY 

1,6,((4)),(8),(9),(10) 

(1),(2),3,(4),7,(8),(9),10,11 

((4)),((7)),8,9,((11)),((12)) 

((1)),((2)),((3)),4,6, (9),10,12  

((4)),(10),(11) 

 

(4) 

(4) 

RADARSAT  SAR  (1),(2),3,(4),7,(8),(9),10,11 

AURA  

(EOS) 

A-Train  

(As whole) 

HIRDL  

MLS 

OMI 

TES 

4 
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AQUA  

(EOA; NASA) 

(A-Train) 

(As whole) 

AIRS  

AMSU-A 

HSB 

AMSR-E 

MODIS 

CERES 

4,(9),10,11 

4 

 

 

6,(4),((7)),((8)),(9),10,11,12 

(1), ((2)), ((6)),(7),(8),(10),(11) 

(4) 

CALIPSO (A-Train) Lidar 4 

PARASOL (A-Train) Lidar 4 

CloudSat (A-Train) Cloud radar 4,10,11 

IceSat (EOS ) Laser altimetry  4 

Jason-1 Cnes/Nasa RA ((1)),((2)),((3)),4,6, (9),10,12 

TOPEX/ Poseidon   ALT  ((1)),((2)),((3)),4,6,(9),10,12   

GRACE  K-band Ranging  Geodesy, Oceanography, ((2)) 

GPS   1,2  

LAGEOS laser reflector  ((1)), (2) 

TERRA  

(USA,Canada, Japan)  

ASTER  

CERES  

MISR   

MODIS  

MOPIT 

1, 2, (3), (4),((6)),7,8,9,10,11 

(4) 

(4) 

(1),((2)),(4),((6)),(7),(8),(10),(11) 

((4)) 

ADEOSII  

MIDORI II  

AMSR  

GLI 

Scatterometer 

ILAS-II 

POLDER 

6,(4),((7)),((8)),(9),10,11,12 

(1),((2)),(4),((6)),(7),(8),(10),(11) 

4,6,(9),10, (11), 12  

((4)) 

 

NOAA/ 

POES series 

(USA) 

(As whole) 

AVHRR/3  

HIRS/3 

AMSU-A   

AMSU-B  

MHS 

SBUV/2 

SARSAT 

SEM/2 

4,6,(7),8,9,10,11,12 

1,((7)),(8),(9), 10 

 

 

 

 

 

Search and rescue system 

Space weather  

MetOp 

(ESA, EUMETSAT 

NOAA CNES) 

(As whole) 

AVHRR/3  

HIRS/4  

AMSU-A  

MHS  

IASI  

Scaterommeter 

GOME-2 

GRAS  

SARSAT 

SEM-2  

4,6,(7),8,9,10,11,12 

1,((7)),(8),(9), 10 

 

 

 

 

4,6,(9),10, (11), 12  

 

 

Search and rescue system  

Space weather  

NOAA/ 

GOES  

Series  

(USA)  

(As whole) 

Imager 

Sounder 

SEM 

SARSAT  

4,6,(7),8,9,10,11,12 

 

 

Space weather  

Search and rescue  system 

MeteoSat 

(second generation)  

(As whole)  

SEVIRI  

SARSAT  

4,6,(7),8,9,10,11,12 

 

Search and rescue system    
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Table 1 Satellites’ applicability (continuation)   

Satellite Instrument During After 

Ikonos  camera system  (1),((8)), 9, (12) 1,2,3,7,8,9,10,11  

QuickBird BGIS 2000/  (1), ((8)), 9, (12)  1,2,3,7,8,9,10,11  

Spot 5 

(FRANCE) 

HRG 

HRS 

VEGETATION 2 

1,(8),9,12,14 

 

9 

1,2,3,7,8,9,10,11   

 

8,9 

Landsat 7  ETM+ 1,8,9, (12),14 1,(2),3,7,8,9,10,11 

DMC ESIS, MSIS  1,8,9,(12),14  1,(2),3,7,8,9,10,11 

ERS-2  

(ESA) 

 

 

 

 

  

AMI   

(SAR    

Scatterometer) 

RA 

(1),7,(9),10,11,(12),13,

(14) 

6,10,12 

6,(9),10,12,13 

 

(1),2,3, 9,10,11 

 

((3)) 

ATSR2  

(IRR 

MWR) 

GOME 

 

1,6,8,(9) 

(10), (13) 

1,5 

 

(1),(8) 

 

1 

ENVISAT 

 

(ESA) 

AATSR  

ASAR 

MERIS 

RA-2 

MWR 

GOMOS  

MIPAS 

SCIAMACHY 

1,6,8,(9),(14)  

(1),7,(9),10,11,(12),13,

(14) 

((8)),9,(12), (13),(14) 

6,(9),10,12,13  

(10), (13) 

1,5 

(1), (5) 

(1), (5) 

(1),(8) 

(1),2,3, 9,10,11 

8,9,((11)) 

((3)) 

 

1 

(1) 

(1) 

RADARSAT  SAR  (1),7,(9),10,11,(12),13,

(14) 

(1),2,3, 9,10,11 

AURA  

(EOS) 

A-Train  

(As whole) 

HIRDL  

MLS 

OMI 

TES 

1,5 

 

1 

1,5 

1 

 

1 

1  

AQUA  

(EOA; 

NASA) 

(A-Train) 

(As whole) 

AIRS  

AMSU-A 

HSB 

AMSR-E 

MODIS 

CERES 

(9),10,11 

 

 

 

6,((7)),(9),10,11,12,13 

1, ((6)),8,9,(12),14 

1 

 

 

 

 

1, 8,9,(10),(11) 

CALIPSO  

(A-Train) 

Lidar 1,8 

 

1,8 

 

PARASOL 

(A-Train) 

Lidar 1,8 1,8 

CloudSat  

(A-Train) 

Cloud radar 

 

1,8,10,11,12 1,8 

IceSat 

(EOS ) 

Laser altimetry  (1),(8),13 (1),(8) 

Jason-1  

Cnes/Nasa 

RA 

 

6,(9),10,12 ((3)) 

TOPEX/ Po-

seidon   

ALT 

  

6,(9),10,12  ((3)) 

GRACE  K-band Ranging    
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GPS   7 1,2   

LAGEOS laser reflector   ((1)), (2) 

TERRA  

 

(USA, Can-

ada, Japan)  

ASTER  

CERES  

MISR   

MODIS  

MOPIT 

1, ((6)),8,9,((11)),12,14  

 

((8)),9,14,(12),14 

1, ((6)),8,9,(12),14 

1,(2),(3),8,9,10,11 

 

1,8, 

1, 8,9,(10),(11) 

ADEOSII 

MIDORI II  

AMSR  

GLI 

Scatterometer 

ILAS-II 

POLDER 

6,((7)),(9),10,11,12,13 

1, ((6)),8,9,(12),14 

6,10,12 

(1), (5) 

 

 

1, 8,9,(10),(11) 

 

(1)  

 

NOAA/ 

POES series 

(USA) 

(As whole) 

AVHRR/3  

HIRS/3 

AMSU-A   

AMSU-B  

MHS 

SBUV/2 

SARSAT 

SEM/2 

6,(7),8,9,10,11,12 

1,8,(9),10,(14) 

 

 

 

 

1,(5) 

 

 

 

(1),(8) 

 

 

 

 

1  

MetOp 

(ESA, EU-

METSAT 

NOAA 

CNES) 

(As whole) 

AVHRR/3  

HIRS/4  

AMSU-A  

MHS  

IASI  

Scaterommeter 

GOME-2 

GRAS  

SARSAT 

SEM-2  

6,(7),8,9,10,11,12 

1,8,(9),10,(14) 

 

 

 

(1), (5) 

6, 10, 12   

1,5 

 

 

 

 

(1),(8) 

 

 

 

(1) 

 

1  

NOAA/ 

GOES  

Series  

(USA)  

(As whole) 

Imager 

Sounder 

SEM 

SARSAT  

6,(7),8,9,10,11,12 

((1)),((8)) 

 

MeteoSat 

(second gen-

eration)  

(As whole)  

SEVIRI  

GERB 

SARSAT  

6,(7),8,9,10,11,12 

((1)),((8)) 
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Abstract. The present report is a technical and scientific overview of applicability of the 

Sentinel missions for different task related with the Earth environmental. Spacecraft as well 

as the instruments on board are presented very brief. All missions available in the Sentinel 

data hub are included in the report.  

Keywords: Sentinel missions, application 

Introduction  

Copernicus is the new name for the Global Monitoring for Environment and Security 

programme, previously known as GMES. This initiative is headed by the European 

Commission (EC) in partnership with the European Space Agency (ESA). ESA coordi-

nates the delivery of data from upwards of 30 satellites. The EC, acting on behalf of the 

European Union, is responsible for the overall initiative, setting requirements and man-

aging the services 

ESA is developing a new family of missions called Sentinels specifically for the opera-

tional needs of the Copernicus programme. 

Copernicus programme include: Space component (Sentinel mission and contributing 

missions - missions from ESA, their Member States, and other European and interna-

tional third party mission operators that make some of their data available for Coperni-

cus), In-situ data and Sentinel ground segment. 

Copernicus Services  

Copernicus services provide standardised multi-purpose information common to a 

broad range of application areas relevant to EU policies, many of which are imple-

mented at national or regional levels aiming at sustainability. Development of products 

and services downstream of these Copernicus services is expected to serve specific na-

tional (or trans-national), regional or local information needs, as well as the needs of 

niche European and global markets. Data from the Copernicus Sentinels feed into six 

types of services to benefit the environment and the way we live: marine, land, atmos-

phere, emergency, security and climate change 

Sentinel ground segment 

The ground segment is composed of the Core Ground Segment, the Collaborative 

Ground Segment and the Copernicus contributing missions' ground segments. 
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The Core Ground Segment monitors and controls the SENTINEL spacecraft, ensures 

the measurement data acquisition, processing, archiving and dissemination to the final 

users. In addition, it is responsible for performing conflict-free mission planning ac-

cording to a pre-defined operational scenario, and ensures the quality of data products 

and performance of the space-borne sensors by continuous monitoring, calibration and 

validation activities, guaranteeing the overall performance of the mission. 

The Copernicus ground segment is complemented by the SENTINEL collaborative 

ground segment, which was introduced with the aim of exploiting the SENTINEL mis-

sions even further. This entails additional elements for specialised solutions in different 

technological areas such as data acquisition, complementary production and dissemina-

tion, innovative tools and applications, and complementary support to calibration and 

validation activities. 

The Copernicus contributing mission ground segments, with their own specific control 

functions, data reception, data processing, data dissemination and data archiving facili-

ties, deliver essential data complementing the SENTINEL missions. 

Sentinel family in brief   

Sentinel-1 is a polar-orbiting, all-weather, day-and-night radar imaging mission for land 

and ocean services. Sentinel-1A was launched on 3 April 2014 and Sentinel-1B on 25 

April 2016. Sentinel-2 is a polar-orbiting, multispectral high-resolution imaging mis-

sion for land monitoring to provide, for example, imagery of vegetation, soil and water 

cover, inland waterways and coastal areas. Sentinel-2 can also deliver information for 

emergency services. Sentinel-2A was launched on 23 June 2015 and Sentinel-2B fol-

lowed on 7 March 2017.  

Sentinel-3 is a multi-instrument mission to measure sea-surface topography, sea- and 

land-surface temperature, ocean colour and land colour with high-end accuracy and re-

liability. The mission will Support Ocean forecasting systems, as well as environmental 

and climate monitoring. Sentinel-3A was launched on 16 February 2016 and Sentinel-

3B will join its twin in orbit on 25 April 2018.  

Sentinel-5 Precursor – also known as Sentinel-5P – is the forerunner of Sentinel-5 to 

provide timely data on a multitude of trace gases and aerosols affecting air quality and 

climate. It has been developed to reduce data gaps between the Envisat satellite – in 

particular the Sciamachy instrument – and the launch of Sentinel-5. Sentinel-5P was 

taken into orbit on a Rockot launcher from the Plesetsk Cosmodrome in northern Russia 

on 13 October 2017.  

Sentinel-4 is a payload devoted to atmospheric monitoring that will be embarked upon 

a Meteosat Third Generation-Sounder (MTG-S) satellite in geostationary orbit.  

Sentinel-5 is a payload that will monitor the atmosphere from polar orbit aboard a 

MetOp Second Generation satellite.  

Sentinel-6 carries a radar altimeter to measure global sea-surface height, primarily for 

operational oceanography and for climate studies. 
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SENTINEL 1  

Launch Dates: Sentinel-1A - 03 April 2014; Sentinel-1B - 25 April 2016; Payload: C-

SAR (C-band Synthetic Aperture Radar) 

SENTINEL-1 carries a single C-band synthetic aperture radar instrument operating at a 

centre frequency of 5.405 GHz. It includes a right-looking active phased array antenna 

providing fast scanning in elevation and azimuth, data storage capacity of 1 410 Gb and 

520 Mbit/s X-band downlink capacity. 

The C-SAR instrument supports operation in dual polarisation (HH+HV, VV+VH) im-

plemented through one transmit chain (switchable to H or V) and two parallel receive 

chains for H and V polarisation. Dual polarisation data is useful for land cover classifi-

cation and sea-ice applications. 

Mission Objectives: Land monitoring of forests, water, soil and agriculture; Emergency 

mapping support in the event of natural disasters; Marine monitoring of the maritime 

environment; Sea ice observations and iceberg monitoring; Production of high resolu-

tion ice charts; Forecasting ice conditions at sea; Mapping oil spills; Sea vessel detec-

tion; Climate change monitoring. 

Data Processing: Level-0 Compressed and unprocessed instrument source packets; 

Level-1 Ground Range Detected Geo-referenced Products; Level-2 Ocean products. 

SENTINEL-1 operates in four exclusive acquisition modes: Stripmap (SM), Interfero-

metric Wide swath (IW), Extra-Wide swath (EW), Wave mode (WV). 

Resolution and Swath Width (Four modes): 

• Strip Map Mode: 80 km Swath, 5 x 5 m spatial resolution; 

• Interferometric Wide Swath: 250 km Swath, 5x20 m spatial resolution; 

• Extra-Wide Swath Mode: 400 km Swath, 25 x 100 m spatial resolution; 

• Wave-Mode: 20 km x 20 km, 5 x 20 m spatial resolution. 

The primary conflict-free modes are IW over land and WV over Open Ocean. 

Forestry IW mode; Oil pollution monitoring - IW and EW; Agriculture-IW; Arctic and 

sea-ice-IW and EW; Marine winds-IW, EW and WV; Urban deformation mapping-IW; 

Flood monitoring-IW and EW; Earthquake analysis- IW and EW; Landslide and vol-

cano monitoring-IW and EW. 

 

SENTINEL-2 

SENTINEL-2 is a wide-swath, high-resolution, multi-spectral imaging mission, sup-

porting Copernicus Land Monitoring studies, including the monitoring of vegetation, 

soil and water cover, as well as observation of inland waterways and coastal areas. 
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Mission Objectives: Land observation, including: Vegetation, soil and water cover, in-

land waterways and coastal areas; Land use and change detection maps; Providing sup-

port in generating land cover; Disaster relief support; Climate change monitoring 

Payload: MSI (Multispectral Imager). The SENTINEL-2 Multispectral Instrument 

(MSI) samples 13 spectral bands: four bands at 10 metres, six bands at 20 metres and 

three bands at 60 metres spatial resolution. 

Data processing 

Level 1 - A - Radiometric corrections;  Level 1 - B - Geometric corrections; Level 2 - 

A - Cloud screening; Level 2 - B - Atmospheric corrections; Level 2 - C - Geophysical 

variables retrieval algorithms; Level 3 - Simulation of cloud corrections 

The acquired data, mission coverage and high revisit frequency provides for the gener-

ation of geoinformation at local, regional, national and international scales. The data is 

designed to be modified and adapted by users interested in thematic areas such as: spa-

tial planning, agro-environmental monitoring, water monitoring, forest and vegetation 

monitoring, land carbon, natural resource monitoring, global crop monitoring. Sentinel-

2 provides data feeding services for applications in the Copernicus priority areas of land 

monitoring, emergency management and security. 

For Level-1C and Level-2A, the granules, also called tiles, are 100x100km2 ortho-im-

ages in UTM/WGS84 projection. The UTM (Universal Transverse Mercator) system 

divides the Earth's surface into 60 zones. Each UTM zone has a vertical width of 6° of 

longitude and horizontal width of 8° of latitude. Tiles are approximately 600 MB in size. 

Tiles can be fully or partially covered by image data. Partially covered tiles correspond 

to those at the edge of the swath. 

The SENTINEL-2 instrument provides measurements with the following resolutions: 

• The temporal resolution of a satellite in orbit is the revisit frequency of the satellite 

to a particular location. The revisit frequency of each single satellite is 10 days and the 

combined constellation revisit is 5 days. 

• The spatial resolution of an instrument is the at-ground representation of an indi-

vidual detector in a satellite sensor array. The spatial resolution of SENTINEL-2 is de-

pendent on the particular spectral band: 10 metre spatial resolution (B2,B3,B4,B8); 20 

metre spatial resolution: (B5,B6,B7,B8a, B11, B12); 60 metre spatial resolution:  

(B1,B9, B10). 

SENTINEL-3 

SENTINEL-3 is an European Earth Observation satellite mission developed to support 

GMES ocean, land, atmospheric, emergency, security and cryospheric applications. 

The main objective of the SENTINEL-3 mission is to measure sea surface topography, 

sea and land surface temperature, and ocean and land surface colour with high accuracy 

and reliability to support ocean forecasting systems, environmental monitoring and cli-

mate monitoring. The mission definition is driven by the need for continuity in provision 
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of ERS, ENVISAT and SPOT vegetation data, with improvements in instrument per-

formance and coverage. 

The SENTINEL-3 mission is jointly operated by ESA and EUMETSAT to deliver op-

erational ocean and land observation services. 

The spacecraft carries four main instruments: 

• OLCI: Ocean and Land Colour Instrument 

• SLSTR: Sea and Land Surface Temperature Instrument 

• SRAL: SAR Radar Altimeter 

• MWR: Microwave Radiometer. 

These are complemented by three instruments for Precise Orbit Determination (POD): 

• DORIS: a Doppler Orbit Radio positioning system 

• GNSS: a GPS receiver, providing precise orbit determination and tracking multi-

ple satellites simultaneously 

• LRR: to accurately locate the satellite in orbit using a Laser Retro-Reflector sys-

tem. 

Primary Objectives 

SENTINEL-3 provides continuity of an ENVISAT-type ocean measurement capability 

with consistent quality, very high level of availability (>95%), high accuracy and relia-

bility, and in a sustained operational manner including: 

• Ocean, inland sea and coastal zone colour measurements to at least the level of 

quality of the MERIS instrument on ENVISAT. 

• Sea surface temperature measurements to at least the level of quality of the 

AATSR instrument on ENVISAT. 

• Sea surface topography measurements to at least the level of quality of the ENVI-

SAT altimetry system, including an along track SAR capability of CRYOSAT heritage 

for improved measurement quality in coastal zones and over sea-ice. 

SENTINEL-3 provides, in a near real-time operational and timely manner, a generalised 

suite of high level primary geophysical products such as: 

• Global coverage Sea Surface Height (SSH) for ocean and coastal areas; 

• Enhanced resolution SSH products in coastal zones and sea-ice regions; 

• Global coverage Sea Surface Temperature (SST) and sea-Ice Surface Temperature 

• Global coverage ocean colour and water quality products; 

• Global coverage ocean surface wind speed measurements; 

• Global coverage significant wave height measurement; 
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• Global coverage atmospheric aerosol consistent over land and ocean; 

• Global coverage total column water vapour over land and ocean; 

• Global coverage vegetation products; 

• Global coverage land ice/snow surface temperature products; 

• Ice products (e.g., ice surface topography, extent, concentration). 

Secondary Objectives 

SENTINEL-3 provides continuity of medium resolution SPOT satellite vegetation like 

products by providing similar products over land and ocean. The goal of the Sentinel-3 

mission is to provide operational measurements for 20 years using robust and stable 

altimetry technology already proven in previous ESA missions. The minimum baseline 

altimeter performance required shall be the same as Envisat and CRYOSAT altimeters. 

The SENTINEL-3 orbit (altitude, inclination and coverage) is almost the same as Envi-

sat, allowing continuation of the ERS/Envisat time series. 

In the SENTINEL-3 SRAL mission, there are two main modes of operation: 

• High Resolution Mode commonly called Synthetic Aperture Radar (SAR). 

• Low Resolution Mode (LRM) 

The SRAL mission is always operated at High Resolution Mode. Low Resolution Mode 

is back-up mode only. 

OLCI is the successor to MERIS aboard ENVISAT, the primary objective of which was 

to screen the ocean and land surface to harvest information related to biology (e.g. phe-

nology of marine and terrestrial biomass). OLCI also provides reliable information on 

the atmosphere, especially on the aerosols characterisation. All applications of OLCI 

including contributions to climate study are presented in this applications section. 

SLSTR is the successor of the (A)ATSR series (aboard the ERS and ENVISAT mis-

sions) and as such provides many applications within which Sea Surface Temperature 

(SST) sensing is probably the most emblematic. Land monitoring is also an important 

aspect of SLSTR. In addition to this heritage, new technological features of the instru-

ment allow expanding the application to biomass burning (fire detection and classifica-

tion). It should also be noted that SLSTR contributes to climate studies by bringing 

several of the required Essential Climate Variables (ECVs) to the scientific community. 

OLCI, in conjunction with the SLSTR instrument, provides the SYN products, provid-

ing continuity with SPOT VEGETATION. 

The primary objective of SYN products (SYNERGY) is the monitoring of land use. 

SYN also provides information relating to worldwide food security and contributes to 

the study of climate. 

The TROPOMI instrument is a space-borne, nadir-viewing, imaging spectrometer cov-

ering wavelength bands between the ultraviolet and the shortwave infrared. 
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The instrument, the single payload of the Sentinel-5P spacecraft, uses passive remote 

sensing techniques to attain its objective by measuring, at the Top of Atmosphere 

(TOA), the solar radiation reflected by and radiated from the earth. The instrument op-

erates in a push-broom configuration (non-scanning), with a swath width of ~2600 km 

on the Earth's surface. The typical pixel size (near nadir) will be 7x3.5 km2 for all spec-

tral bands, with the exception of the UV1 band (7x28 km2) and SWIR bands (7x7 km2). 

The three environmental themes covered by TROPOMI are Air Quality, Stratospheric 

Ozone Layer and Climate Change Monitoring and Forecasting. 

At the Earth's surface, aerosols, ozone and other reactive gases such as nitrogen dioxide 

determine the quality of the air around us, affecting human health and life expectancy, 

the health of ecosystems and the fabric of the built environment. Ozone distribution in 

the stratosphere influence the amount of ultraviolet radiation reaching the surface. Dust, 

sand, smoke and volcanic aerosols affect the safe operation of transport systems and the 

availability of power from solar generation, the formation of clouds and rainfall, and the 

remote sensing by satellite of land, ocean and atmosphere. 

To address these environmental concerns there is a need for data and processed infor-

mation. The Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) has been developed 

to meet these needs, aiming at supporting policymakers, business and citizens with en-

hanced atmospheric environmental information. 

The climate change theme is relevant to the Copernicus Climate Change Service (C3S). 

The service, currently in development, provides access to several climate indicators (e.g. 

temperature increase, sea level rise, ice sheet melting, warming up of the ocean) and 

climate indices (e.g. based on records of temperature, precipitation, drought event) for 

both the identified climate drivers and the expected climate impacts. 

 

SENTINEL-5P SATELLITE 

The Sentinel-5P satellite carries a single payload instrument: TROPOMI (TROPO-

spheric Monitoring Instrument). 

The TROPOspheric Monitoring Instrument (TROPOMI) instrument was co-funded by 

ESA and the Netherlands. Key organisations from the Netherlands include KNMI 

(Royal Netherlands Meteorological Institute), SRON (Space Research Organization 

Netherlands), TNO (Netherlands Organization for Applied Scientific Research), and 

Airbus DS-NL, on behalf of NSO (Netherlands Space Office). 

There are different data products associated with the three levels of TROPOMI pro-

cessing: The Level-1B and Level-2 products are available from the Copernicus Open 

Access Hub. 

Level-0: Time-ordered, raw satellite telemetry without temporal overlap, including sen-

sor data of the 4 spectrometers, for both atmospheric and calibration measurements. 

Also included are engineering (e.g. housekeeping) data, satellite ancillary (e.g. position, 
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attitude) data and acquisition Metadata as required for on-ground processing and mon-

itoring tasks. Level 0 data are not provided to the public. 

Level-1B products: geo-located and radiometrically corrected top of the atmosphere 

Earth radiances in all spectral bands, as well as solar irradiances. 

Level-2 products: 

 Geolocated total columns of ozone, sulfur dioxide, nitrogen dioxide, carbon mon-

oxide, formaldehyde and methane; 

 Geolocated tropospheric columns of ozone; 

 Geolocated vertical profiles of ozone; 

 Geolocated cloud and aerosol information (e.g. absorbing aerosol index and aero-

sol layer height). 

There are three types of processing required: NRT (near real time), OFFL (Offline), and 

reprocessing. 

For NRT processing the availability of products must be within 3 hours after sensing. 

Total columns of ozone, sulfur dioxide, nitrogen dioxide, carbon monoxide, formalde-

hyde, vertical profiles of ozone, cloud & aerosol information will be provided in NRT. 

For OFFL processing the data availability depends on the product. The currently 

planned NTC delivery times are: 

- For Level 1B products within about 12 hours after sensing; 

- For methane, tropospheric ozone and corrected total nitrogen dioxide columns 

within about 5 days after sensing. 

For reprocessing activities there are no time constraints. Reprocessing of Sentinel-5 Pre-

cursor products will be performed when major product upgrades are considered neces-

sary. 

Conclusions  

In conclusion: Data from Sentinels mission are free of charge and available via Sentinel 

data hub. SNAP software for image processing is free and open.   

Dara from contributing missions are available via licenses and are paid or free (depend-

ing on the type of license). Copernicus services are provided free of charge to users and 

are available via National Point of Contact.  
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Резюме. Целта на настоящия доклад е да представи някои приложения от 

методологичния апарат на геоморфологията при изследванията на опасни и 

неблагоприятни процеси. Акцентът е поставен върху процеси активирани от въздейс-

твието на климата и водите: аквално-гравитационни (свлачищни) и ерозионно-акуму-

лативни (наводнения) във връзка с негативните последствия от глобалните клима-

тични промени. 

Ключови думи: геоморфология, геоложки риск, наводнения, свлачища 

 

Въведение 

По своят генезис опасните и неблагоприятни процеси могат да бъдат диференци-

рани в три основни групи: ендогенни – с внезапно действие (земетресения) и с 

относително бавни тектонски движения (геодинамични локалитети); екзогенни – 

всички процеси осъществявани чрез прякото или косвено въздействие на климата 

и водите (ерозия, аквално-гравитационни склонови процеси – свлачища, наводне-

ния и др.), антропогенни – процеси активирани вследствие на човешката дейност 

(обезлесяване, завиряване, строителни работи и др.). 

Глобалните колебания на климата от края на миналия век активизираха 

екстремните прояви свързани с ерозионно-акумулативните процеси. В резултат 

на увеличаване на стихийния характер на валежите – изваляване на големи 

количества за относително кратко време, се наблюдава нарастване на стихийния 

характер на наводненията. Пример за особено опасна обстановка са екстремните 

прояви на интензивни валежи в България от над 150 mm за едно денонощие през 

лятото на 2005 г. Вследствие на екстремния характер на валежите се предизвикаха 

масови стихийни заливания на територии съпроводени от нанасяне на сериозни 

материални щети и дадени човешки жертви. Опасните процеси засегнаха голям 

брой жилищни и обществени сгради, разрушена беше и голяма част от 

инженерната инфраструктура. Същевременно се проявиха вторични негативни 

явления, които нанесоха големи щети на земеделските стопанства като хиляди 
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декари бяха затлачени от наноси. Активизираха се свлачища, срутища и кално-

каменни потоци. Според различни оценки икономическите последици 

надхвърлиха 1 млрд. лева (Алексиев, 2008).  

В тази връзка от голямо значение е въздействието на релефа като предпоставка и 

условие за протичане на опасните явления и процеси, като следва да се отчита 

неговата значимост за организацията, устройството и функционирането на общес-

твото.  

Методи на морфоложкия анализ 

Теоретичните и методологични основи на геоморфологията разкриват възмож-

ности за решаване на разнообразни практико-приложни задачи. Създадени са ре-

дица подходи за определяне на морфогенетични механизми и методологичен апа-

рат за изучаване и оценка на разнонобразни ендо- и екзогенни процеси свързани 

с активното участие на обемни водни тела. Процесите които чрез своята интен-

зивност причиняват човешки жертви, нарушения на инженерната и социална ин-

фраструктура и оказват отрицателно въздействие върху биоразнообразието се оп-

ределят като неблагоприятни и опасни, като разграничаването се основава на оп-

ределени прагови граници на базата на интензивността на проява. Основна роля 

имат процесите обусловени от въздействието на климата и водите – поройни из-

валявания, ураганни ветрове, прашни бури, наводнения, свличания на земни маси, 

скални срутвания, заблатяване и засоляване на почви с активната роля на местния 

релеф. Тази роля е много голяма и е изразена чрез пространствените параметри и 

литолого-фациалните особености на обемните форми подложени на изброените 

процеси. 

Следователно в изследванията на определените като опасни и неблагоприятни 

природни процеси важно значение има анализа на обемните форми изграждащи 

релефа на изследвания регион. Обемните форми от своя страна са обект и предмет 

на морфоложкия анализ включващ морфометрични методи за определяне на 

пространствените параметри, същински морфоложки анализ на главните струк-

турни елементи - била, склонове, подножия, понижения, заравнени повърхнини, 

речни тераси, прагове които са подложени на опасни и неблагоприятни процеси 

или самите те са генетични повърхнини активиращи разглежданите процеси. В 

основата на морфоложкия анализ стоят изучаването на морфометричните показа-

тели на пространствените параметри на обемните тела изграждащи геоморфолож-

кото пространство и изследването на литолого-стратиграфските и литолого-фаци-

алните особености и различия в пластиката на Земната кора, при спазване на 

принципа за единство на форма и съдържание изразено чрез триадата "релеф – 

вещество – структура" (Алексиев, 2012).   
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Главна задача на анализа е разкриване взаимоотношението „структура – процес – 

стадий“ изведено от Уилям Морис Дейвис и доразвито от Валтер Пенк (1961). 

Генезисът на всяка форма (стадий) е в резултат на активността на процеса и съп-

ротивата на скалната основа (структура). Едно от основните приложения на мор-

фоложкия анализ при изследванията на опасните и неблагоприятни процеси е оп-

ределянето на пространствените параметри на дадена структура във времеви ас-

пект. Резултатите от това изследване обвързани с геоложката изученост на фор-

мата, дават ценна информация за интензивността на даден процес и определянето 

му като неблагоприятен или опасен.  

Приложения на методи за оценка на риска от наводнения 

Важна роля има пространствената визуализация и диагностицирането на риско-

вите и потенциално застрашените територии от наводнения. Изследванията в тази 

насока намират реализация чрез пространствено моделиране свързано с прецизно 

теренно картиране на напречния и надлъжен профил на речно-долинната мрежа. 

Тези изследвания дават възможност за определяне на пространствените пара-

метри на широките алувиални низини и заливните речни тераси на относителна 

височина 1 – 2 m за първата и 3 – 4 m за втората над съвременното легло. Опре-

делянето на тези низинни части като рискови се осъществява посредством изуча-

ването на тяхната морфология, което включва определяне на наклона на речното 

легло и спецификата на литолого-фациалния строеж. Важна роля в изследванията 

играе и палеогеографската реконструкция като част от морфоложкия анализ. В 

обхвата на плувиалния режим по поречията се отбелязва редуване на фази на ма-

ловодие с акумулация на леглови фациес на наслагите и на пълноводие с прилег-

лови фациес и отлагане на страничен тип наслаги. Същевременно се наблюдава 

генетична пространствена корелация между наслагите от заливните тераси и с 

тези от съвременните речни корита.  

Диагностицирането на степента на опасност изисква анализ и оценка на геомет-

рията, наклона, грапавостта и проводимостта на речното легло. При определяне 

на относителната височина на застрашените от заливане територии важна роля 

има наклона на речното легло. Оценката на максималната проводимост на реч-

ното корито се осъществява чрез анализ на надлъжните и напречни профили на 

речно-долинната мрежа. Наводненията имат двустранна изява в екзоморфогене-

зата – от една страна действат чрез ерозия, от друга чрез акумулация. Освен вод-

ната маса, в ерозионно-акумулативната дейност активно участва и твърдия отток. 

Според законите на физиката на флуидите, скоростта и натиска на водното тяло 

зависят от сечението на „формата“ през която преминава. Съгласно закона на Бер-
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нули, флуид преминаващ през тръба с малка площ на напречно сечение има го-

ляма скорост, но малко налягане, преминавайки през отвор с по-голямо сечение 

скоростта на потока намалява, но се увеличава налягането на водното тяло. При-

лагането на този физичен закон в анализа на последиците от наводнение се състои 

в установяване формата на речното легло – в ждрелата и тесните проломи изгра-

дени главно от здравоспоени палеозойски метаморфити или мезозойски варовици 

(ждрелата до Враца, Трън, Триград и др.). При прииждане се наблюдават активни 

ерозионни процеси обусловени от високата скорост на водното тяло в съчетание 

на абразивната роля на твърдите частици, често водещи до активизация на свла-

чища, срутища, заприщвания на речното легло, разрушения по изградената в ра-

йона инфраструктура. При напускане на тясната форма и протичането на водното 

тяло в долинно разширение с добре изразен заливен и надзаливен терасен спек-

тър, скоростта намалява и започва процес на акумулация на твърдия отток на ши-

рока площ засягайки инженерни съоръжения и земеделски площи развити върху 

терасите.  

Особено значение има анализа на перманентната и активна акумулация, вследст-

вие на която се стига до затлачване и изплитняване на речните корита. Това при-

ложение се основава на принципите на механиката на флуидите, в частност на 

поведението на течност при преминаване през отвори с различни сечения (Tritton, 

1988). Приложеноето е в процес на разработване при изследване на речни прииж-

дания в условията на различни форми на речните долини. Примерно практическо  

приложение на предлагания подход е разгледано при наводнения в обхвата на 

Струмската грабенова долина между Кюстендилското структурно понижение и 

Симитлийската котловина. Течението на главната река преминава през редуващи 

се от север на юг проломи, долинни разширения и напречни прагове. В Скрински 

пролом изграден от палеозойски метаморфити и триаски варовици, при наводне-

ние отбелязано от БДЗБР1 през 2010 г. е установена височина на водния стоеж от 

над 3 m (Белев, 2014). При същото наводнение при преминаване в Джерманското 

долинно разширение разлива достига до първа надзаливна тераса, нанасяйки го-

леми щети на транспортната и земеделската инфраструктура чрез отлагане на го-

лямо количество наноси. Процесите на еродиране на здравоспоените палеозойски 

скални формации изграждащи Белополския напречен праг и Орановския пролом, 

и на разливане и отлагане на големи количества наноси в Благоевградското и Си-

митлийското структурно понижение се редуват в разглеждания сегмент от Струм-

ската грабенова долина (Белев, 2014; Nacheva еt al., 2015).  

                                                           
1 БДЗБР - Басейнова дирекция Западнобеломорски район 
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Не по-маловажно значение има инфраструктурното проектиране като антропоге-

нен процес, например мостовите съоръжения се изграждат в най-тесните учас-

тъци на речните корита, което намалява проводимостта в речното корито. Съвре-

менните колебания на климата изискват задължителна проверка на начина на из-

числяване на средните отвори на мостовете при екстремни нива на водните коли-

чества. Морфоложкият анализ представлява инструмент, чрез който може да се 

изградят пространствени модели за прецизно изучаване и картиране на надлъж-

ния и напречен профил на речно-долинната мрежа. Посредством тези модели се 

извършва определяне на пространствените параметри на долинните системи за 

диагностициране и диференциране на проявленията по степен на опасност: рис-

кови територии конформни на крайречните алувиални низини и застрашени те-

ритории съвпадащи с тилните склонови откоси на заливните тераси.  

Приложения на методи за оценка на риска от свлачища  

Сред най-срещаните неблагоприятни и опасни процеси осъществяващи се под 

въздействието на гравитацията, склоновия воден поток, валежите и режима на 

подземните води, са свлачищата. Те са типични аквално-гравитационни процеси, 

които имат подчертан морфоложки ефект. Проявата на свлачища почти винаги 

води до коренно преоформяне на съществуващия релеф. Необходими условия за 

свличане на земната маса са склонов наклон, водопропусклив пласт, хлъзгателна 

повърхнина и водонепропусклива основа. Наклонът на склона и скалния състав 

на водопропускливия пласт са сред главните обекти на изследване при морфо-

ложки анализ на аквално-гравитационни процеси. 

Свлачищата са свързани с разнообразни структури. Взаимовръзките между дебе-

лината на земната кора, дълбоките блокови структури и неотектонските  и съвре-

менните вертикални движения са свързани с много от склоновите процеси. Ак-

тивният режим на екстензия води до особено висока динамика в грабеновите 

структури, където разпределението на свлачищата е свързано с разломните ли-

нии. Същевременно е установена и сравнителна връзка между свлачищните и се-

измичните райони, като значението на земетресенията и произхода и активира-

нето на редица свлачища са съществени (Илиев, 1967, 1973 и др.). Въздействието 

на сеизмичните явления на застрашените от свличания склонове зависи в значи-

телна степен от вътрешната интензивност, амплитуда и продължителност, както 

и от стабилност на склоновете обусловена от литолого-фациалните условия. 

Появата на напрежения в повърхността водещи до процес на свличане до голяма 

степен зависи от наклона на склоновете. При статистическа обработка на данни 

се установява, че вероятността за проява на свличане се увеличава успоредно с 



Conference Proceedings  
“Climate, atmosphere and water resources in the face of climate change” 

Sofia, 14 - 15 October 2019 
 

138 

 

увеличаване на общия наклон на склона до 15°, докато в диапазона от 15° до 45° 

вероятността за свлачища намалява (Ivanov et al., 2017). 

Потенциално уязвимите от активизация на свлачищни процеси райони са прост-

ранствено свързани с комплекса от неоалпийски наложени котловинни депресии  

и концентрирани посредством генетична връзка с дълбоко всечената речно-до-

линна мрежа и делувиално-пролувиалните шлейфове в планинските периферии, 

Черноморското крайбрежие и льосовия седиментен комплекс. Най-често среща-

ната форма на свлачищата е подковообразната, отворена към подножието. Главни 

елементи на свлачището са: хлъзгателна повърхнина, тяло, главен откос (най-

горна част), пета (най-долна част), тераси и бордове. Основни параметри за опре-

деляне на пространствените характеристики на свлачищните форми са: дълбо-

чина на обхвата, обем, дължина и широчина на свлачищното тяло. 

Съществуват различни класификации на свлачищата в зависимост от тектонския 

строеж и пространственото разположение. Саваренский (1939) диференцира 

свлачищата според строежа и положението на хлъзгателната повърхнина на три 

вида: асеквентни – в еднородна литолого-фациална среда, консеквентни – обра-

зувани по линията между делувия и основната скала, инсеквентни – при изветри-

телни процеси когато хлъзгателната повърхнина пресича няколко литоложки 

пласта. Според мястото на възникване Павлов (1903) разделя свлачищата на: де-

лапсивни – процеса започва в долните части основно под въздействието на течаща 

водна маса или абразионна дейност и се разпространява към високите части и 

детрузивни – формират се в горната част на склона при натиск отгоре.  

За нуждите на морфоложкия анализ от особено значение е класификацията по ме-

ханизъм на движение според която механизмите се поделят на: хлъзгане, стра-

нично разширение с деформации в пластична зона и при движение на земна маса 

в различна консистенция. Хлъзгащите се свличания се поделят на ротационни – 

движение по кръговоцилиндрична повърхнина, транслационни – равнинна повър-

хност на срязване (хлъзгателната повърхнина е субпаралелна на склона) и бло-

кови – разновидност на транслационните, при които свлачищната маса представ-

лява масивен блок.  

Механизма на странично разширение се проявява при полегати склонове, като 

движението е придружено от нарушения на срязване или опън. При комбинация 

от два или повече механизма, свлачищата се определят като комплексни. Същес-

твено значение в анализа на свлачищата има изследването на механизмите на 

свличане. Разграничават се няколко характерни механизма свързани със свла-

чища, развити по оградните рамки на грабеновите структури – свличане по бре-

говете на дълбоковрязани ерозионни форми, компактно-консистентни свлачища, 
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пълзящи пролувиални седименти, повърхностно свличане вследствие на разра-

ботване на подземни мини и др. (Добрев, 1997). Консистентното свлачище има 

характерна форма наподобяваща пясъчен часовник, формиращо се по склонове с 

лек наклон с водонаситени материали или глина.  

Многобройни са примерите за привързване на свлачищните процеси с различни 

типове релеф, което би дало отправна точка за диагностицирането на тези опасни 

явления чрез прилагане на морфоложкия анализ. Съществува непосредствена за-

висимост от различни геолого-тектонски и геоморфоложки условия.  

Сред най-разпространените свлачищни региони в България са крайбрежните, ко-

ито са главно с палеогенска и неогенска възраст. Активизацията до голяма степен 

е свързана с абразията и промяната на нивото на морския басейн и с евентуална 

сеизмична активност. Такива геоморфоложки условия съществуват по Черномор-

ското и Дунавското крайбрежие. "Вътрешните" свлачищни региони са свързани с 

разнопосочна неотектонска проява между подножните ивици и котловинните 

дъна на форми, заeмани в геоложкото минало от палеогенски и плиоценски езерни 

басейни. При морфогенезиса активна роля за свлачищните процеси играе и ант-

ропогенната намеса чрез изграждане на кариери, открити рудници, хидро-енер-

гийни трасета и др.  

В тази връзка за практико-приложни цели се представят примери от района на 

Струмския грабен. Първия пример представя изследване на свлачищна структура 

извършено от Алексиев и Агаларева (2013). Свлачището е развито по двата борда 

на Балановския рид по билните части, на който се прокарва газопровод за газова 

връзка с Република Гърция, а източния борд е в непосредствена близост до авто-

магистрала "Струма", върху който са извършени укрепителни мероприятия; в съ-

щото време западния борд като активна свлачищна структура представляваща 

опасност за разположеното в подножието на посочения рид село Баланово (Алек-

сиев, Агаларева, 2013).  

Друга активна свлачищна структура е изследвана от Гиков (2009) в района на Си-

митлийския квартал Ораново в непосредствена близост до функциониращ руд-

ник. Свлачището е с добре изразен циркус в неогенски формации и при екстремни 

извалявания би застрашило населението и инфраструктурата на квартала не само 

чрез свличане, но и посредством наводнение (Гиков, 2009). Към представените 

примери в района следва да се отбележат и изследванията на Добрев (1997) върху 

територията на Симитлийския грабен, въз основа на които е направена и прецизна 

класификация с много добри възможности за практически приложения и анализи.  
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Заключение  

Разгледани са процеси свързани с активното въздействие на водата като водно 

тяло – аквални ерозионно-акумулативни процеси (наводнения) и аквално-грави-

тационни (свлачища). С тези проблеми се занимават голям брой учени и специа-

листи от научни звена, централни и местни ведомствени структури и неправител-

ствени организации. Морфоложкият анализ намира широко приложение в много 

изследвания, главно с практико-приложен характер. Територията на България е 

разположена в активно геодинамично пространство с характерна висока степен 

на природна опасност. Морфоложкият анализ има важна роля в изграждането на 

модели за анализ и оценка природния риск посредством изучаване и изследване 

на формите на релефа и литолого-тектонската основа. На базата на организирана 

геоинформационна система чрез пространствен анализ и дешифриране на картог-

рафски, аерофотограметрични и спътникови данни може да се осъществи прост-

ранствено моделиране на изследваната територия по степен на опасност от навод-

нения и свлачища.  

Резултатите от пространственото моделиране дават възможност за оценка на уяз-

вимостта на териториите от неблагоприятните и опасни природни процеси, което 

ще бъде от полза не само на научно-изследователски звена и колективи, но също 

така на отговорни институции, централни и местни органи на властта, инвести-

тори и застрахователни организации. Сред най-важните дейности по превенция 

за целите на териториалното управление са: 1. Чрез научен анализ сe построяват 

прогностични модели за количествата валежи, състоянието на речния отток и ви-

соките води; 2. Укрепване и корекции на водните корита; 3. Разработване и акту-

ализиране на програми и планове за мониторинг на водните ресурси и склоновите 

процеси; 4. Периодично поддържане и почистване на речните корита; 5. Усъвър-

шенстване на нормативната уредба в съответствие с европейските стандарти по 

превенция на природния риск и разработване на план-програми на местно и цен-

трално ниво за оперативни действия по време на природни бедствия.  

Морфоложкият анализ предлага богат инструментариум от методи, способи и 

подходи за изучаване, изследване и установяване на генезиса и причините за про-

явата на опасни и неблагоприятни природни процеси. Сред най-съвременните са 

дешифрирането на сателитни изображения в геоинформационна среда, с цел изг-

раждане на геопространствени модели на релефа, литолого-тектонския строеж, 

климата, хидроложките условия и социалната и инженерна инфраструктура. Дан-

ните от сателитните изображения в комбинация с картометричните данни от гео-

реферирани картографски изображения и използване на географски информаци-

онни системи позволяват съставянето на цифрови модели на терена, които под-

помагат усъвършенстването на морфоложкия анализ при изследване, изучаване и 
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моделиране на опасните и неблагоприятни процеси с главна цел – оценка на при-

родния риск.  
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Резюме. Целта на изследването е да представи индекси за устойчивост на използва-

нето водните ресурси, чрез които да се оценят и сравнят различните политики за уп-

равление на водите по отношение на тяхната устойчивост. Водностопанска система 

на река Тунджа се използва като казус, показващ изчислението и използването на ин-

дексите при оценка устойчивото ѝ функциониране с помощта на разработен имита-

ционно-оптимизационен математически модел. Резултатите са представени съоб-

разно различните сценарии заложени в изследването, касаещи климатичните промени 

и антропогенното въздействие.  

Ключови думи: водни ресурси, индекси за устойчивост, водностопанска система  

Въведение 

Функционирането на всеки отрасъл на икономиката е свързано преди всичко с 

използването на определен вид ресурси (материални, финансови и др.). Обикно-

венно  те са ограничени или недостатъчни за постигане на поставените пред ико-

номиката и пред съответните отрасли цели. Поради това се налага използването 

им, разпределението им по отрасли или вътре в даден отрасъл, да се извършва 

най-рационално. В това отношение се срещат  различни трудности. Първо – раз-

пределението на ресурсите се извършва в системи, съставени от голям брой 

обекти, в които съществено значение има участието на човека. По тази причина 

създаването на адекватни математически модели на тези системи е един от глав-

ните въпроси, които трябва да се решат при изследването и  управлението им. 

Втората  трудност се състои в решаването на възникващите в тези  модели опти-

мизационни задачи. Трето – наличността на ресурси често се свързва със слу-

чайни процеси, трудно поддаващи се на прогнозиране (Николова, 1998).  

Това в пълна степен важи за водните ресурси – те са от жизнено значение за съ-

ществуването на човешкото общество, за развитието на икономиката, за опазване 

на околната среда и екосистемите и за предпазване на хората от неблагоприятното 

им въздействие. Понастоящем в национален и глобален мащаб се наблюдава де-

фицит или недостиг на прясна вода в резултат на засиленото водопотребление, 

замърсяване на водоизточниците, неравномерното им разпределение в простран-
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ството и времето. За решаването на този проблем е необходимо рационално уп-

равление на водите с оглед тяхното използване за постигането на икономически 

и социални цели. Това е трудна задача като се има предвид стохастичния характер 

както на водните ресурси, така и на водопотреблението, особено в условията за 

устойчиво използване на водите, при новите изисквания поставени от Европейс-

ката Рамкова Директива за Водите (ЕРДВ), настъпващите климатични промени и 

необходимостта от опазване на природните ресурси. 

Използването на водните ресурси се извършва чрез водностопански системи (ВС). 

ВС е съвкупност от водоизточници, довеждащи съоръжения и водопотребители 

(водоползватели). В процеса на функциониране ВС са подложени на различни 

въздействия, които влияят на капацитета и елементите им. Промени се случват и 

при водоизточниците, и при довеждащите съоръжения и при водопотребителите. 

Ако една ВС компенсира успешно въздействията и работи в нормален (проектен) 

режим въпреки тях, казваме че тя е устойчива (Loucks, 1997). Ако възникват проб-

леми в работатаѝ в нормален режим, се вземат различни мерки. Това може да са 

нови водоизточници, нови съоръжения, намаляване на водопотреблението или 

много други. Ако мерките са сполучливи, системата възстановява нормалния си 

(проектен) режим на работа. В противен случай системата е уязвима, т.е. става 

податлива или не може да се справи с неблагоприятните въздействия и да задово-

лява нуждите. 

Индекс на устойчивост на ВС  

За да се постигне устойчивост, всички компоненти в системата трябва да бъдат 

балансирани. Loucks (1997) определя устойчивите ВС като "системи, проекти-

рани и управлявани да спомагат пълноценно целите на обществото, сега и в бъ-

деще, като същевременно поддържат своята екологична и хидрологична цялост". 

Тези изисквания към тях все още са валидни, но  политиките за управление на 

водите, които насърчават устойчивите ВС, стават трудни за установяване поради 

екологични съображения, недостиг на вода и изменение на климата. 

Индексът за устойчивост (SI) обобщава изпълнението на алтернативните поли-

тики от гледна точка на потребителите на вода и околната среда; това също е 

мярка за адаптивния капацитет на системата за намаляване на нейната уязвимост. 

Ако предложената политика прави системата по-устойчива, индексът ще покаже, 

че системата ще има по-голям адаптивен капацитет.  

Индексът за устойчивост (SI) представлява интегриране на критериите за работа 

на ВС (надеждност, еластичност и уязвимост), които обхващат основните и жела-

ните устойчиви характеристики на басейна. Индексът улеснява сравнението на 

политиките, когато има компромиси между критериите за изпълнение.  
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Критерии за работа на ВС 

Критериите за работа се използват за оценка на политиките за управление на во-

дите и правят възможно сравняването на алтернативни политики. Критериите за 

работа могат да бъдат само обикновени средни стойности, като съхранените 

обеми в системата, водоснабдяването, изпаренията, дефицити на вода и др. Кри-

териите за работа, основани на вероятностите, включват времевата (годишна, ме-

сечна) и обемната надеждност (Използване на водите и ВСБ на поречие Тунджа, 

2006), еластичността и уязвимост (Hashimoto et al., 1982). 

1. Надеждност 

Във водностопанските изследвания оценките за надеждността датират от десети-

летия и са претърпяли незначителни модификации. Във водното стопанство по-

нятието надеждност се отъждествява с понятието изчислителна обезпеченост. Тя 

се определя като вероятността подаваните водни обеми да са най-малко равни на 

необходимите. Изчислителната обезпеченост има важно значение при проектира-

нето и експлоатацията на ВС, както и при планирането им (Няголов, 2007): 

 надеждност (обезпеченост) по обем: 

   Relv= 100.
)(

)(

tD

tY
[%]   (1) 

където Y(t)  е подаденият обем вода, а D(t) е нужният обем вода и представлява 

отношението на общия обем подадена вода през целия период на изследване към 

необходимото за потребителя водопотребление. 

 надеждност (обезпеченост) по години или обезпеченост на подаване на 

вода по отношение на общата продължителност на непрекъсната работа  

    Rely= 100.
T

TNF  %   (2) 

където TNF е броят на годините без дефицит на водопотреблението, а T е общият 

брой години от изследвания период.  

 Често за по-детайлно, но опростено отчитането на бездефицитната работа на 

ВС се използва т.н. надеждност (обезпеченост) по месеци 

    Relm=
T

TMNF

12
.100 %   (3) 

където TMNF е броят на ненарушените месеци, 12T е общият брой месеци в пери-

ода. 
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 2. Еластичност 

Еластичността е мярка за това, колко бързо системата ще се върне в задоволи-

телно състояние, след като е била в незадоволително състояние. Hashimoto със 

съавтори  (1982) дефинират еластичността като условна вероятност 

   Res P{S(t 1)  NF | S(t)   F}   (4) 

където S(t) е променливата на състоянието на системата, която е в процес на раз-

глеждане в момент t, терминът F отразява незадоволително състояние и NF – за-

доволително състояние. 

В настоящото изследване се използва: 

   Res  


M

j

jd
M 1

)(
1

    (5) 

където отново d(j) е продължителността на събитието с недостиг, а М е общият 

брой на събитията с недостиг на вода. 

 3. Уязвимост 

Уязвимост е мярка за вероятната щета на събитие с недостиг на вода и се определя 

от Hashimoto и др. (1982) като: 

   Vul = 
Fj

jvje )()(     (6) 

където v(j) e най-тежкия изход от j-тото пребиваване в незадоволително състоя-

ние, а e(j) – вероятността на v(j) като резултат от най-тежкото пребиваване в не-

задоволително състояние. 

 4. Индекс на устойчивост 

За да се определи количествено устойчивостта на ВС, Loucks (1997) предлага Ин-

декс на устойчивостта (SI) с цел да се улесни оценката и сравнението на полити-

ките за управление на водите. SI е обобщаващ индекс, който измерва устойчиво-

стта на водните ресурси; може да се използва за оценка на устойчивостта на во-

допотребителите и за постигане на промяна в устойчивостта чрез сравняване на 

индекса между няколко предложени водни политики. 

SI= Reli * Resi * (1-Vuli)    (7) 

 

Индексът на устойчивостта (SI) има следните свойства: 
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- неговите стойности варират от 0 до 1, когато съставящите го индекси 

не са представени в проценти; 

- ако един от критериите за работа е нула, устойчивостта също ще бъде 

нула. 

Методология на изследването 

Методичната рамка за изследване на устойчивостта на ВС включва следните ос-

новни етапи: 

1. Създаване на информационна база данни за анализ 

1.1. Оценка на количественото състояние на водните ресурси 

1.2. Оценка на базовото водопотребление; прехвърляне на води и екологичен 

отток 

1.3. Поставяне на цели и мерки за постигането им; ограничения 

1.4. Разработване и моделиране на алтернативи (сценарии) 

2. Воднобалансови изчисления 

3. Изследване на надеждност, еластичност и уязвимост основани на оценка на си-

стема от индекси.  

4. Анализ и оценка на алтернативите 

5. Избор на най-добрата алтернатива на база на критерий за оценка степента на 

устойчивост на ВС. 

В етап първи се извършва събиране, обработка и анализ на информацията за изслед-

ваната система и характеристиките ѝ, описващи състоянието на водите (водните ре-

сурси) от всички важни за управлението аспекти. На базата на събраната информа-

ция се определят проблемите и целите на функциониране на системата. Като най-

общо казано, целите на едно устойчиво управление е да се осигури добро екологично 

състояние на повърхностните води и неизтощаване на подземните води при опти-

мално (съгласно нормите) задоволяване нуждите на населението и икономиката от 

вода. Постигането на добър екологичен статус в т.нар. регулирани участъци също 

изисква запазване на екологичния отток при рационалното разпределение на водите 

на язовира. Постигането на целите е свързано с разработване на алтернативи или 

сценарии, тъй като анализът на сценариите е интегрирана част от разработената ме-

тодична рамка. Следователно, използването на сценарии се очертава като инстру-

мент за планиране на управлението на водните ресурси, в частност ВС. Оценяването 
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на надеждността на задоволяване на водопотреблението и възможностите на водо-

източниците, се извършва чрез прилагане на системи от оценки (надеждност, ела-

стичност и уязвимост). Те дават представа за връзката между продължителност на 

неблагоприятни условия и характера на тези условия. При управление на работата 

на ВС тези оценки служат за оценка на ефективността ѝ при зададени критерии.  

Използването на имитационното моделиране в тази разработка се базира на имита-

ционно-оптимизационния модел SIMYL (Няголов и Сантурджиан, 2005; Пойзнер и 

др., 1984; Квасников и др., 1993), който служи за получаване на т.н. вход на оцен-

ките. Моделира се водоразпределението в рамките на цялото поречие при отклоня-

ване на води при водоползване по съответния вариант (алтернатива, сценарий) и се 

определя съотношението между подадената и поискана вода за всеки водоползвател. 

Така приблизително ще може да се направи преценка за това, как ще изглежда задо-

воляването на водоползването при  различни промени както по отношение на ресур-

сите, така и по отношение динамиката на водопотрбелнието, включително и възмож-

ността за осигуряване на екологичен отток. Водностопанските баланси са един от 

основните математически инструменти, с които се изграждат имитационните мо-

дели на ВС. 

Имитационно-оптимизационната програма SIMYL е математическо представяне на 

речния басейн, обхващащ конфигурацията на главната река и нейните притоци, хид-

роложките условия на басейна във времето и пространството, както и съществува-

щата схема и отразеното в нея разнообразно водопотребление. Моделът е структу-

риран като мрежов модел, в който реките и техните притоци са представени чрез 

дъги и възли. Дъгите представляват отделни участъци от потока като канали, реки, 

тръбопроводи и др., докато възлите представляват местата където се сливат реки; 

места, където се извършват най-общо водни дейности или са места от където се изис-

ква изход от модела. След като моделът е създаден за даден речен басейн, включващ 

хидроложкия режим, схеми за използване на водата, язовири и управление, водно-

стопанският баланс (ВСБ) се изчислява във всеки клон и възел от схемата. В допъл-

нение, моделът може да се съчетава с други външни приложения като EXCEL за 

детайлно получаване на оценките (надеждност, еластичност и уязвимост), които 

участват в изчислението на индекса на устойчивост (SI). 

Експериментални изследвания  

Водностопанска система на река Тунджа се използва като казус, показващ изчис-

лението и използването на индексите при оценка на устойчивото ѝ функциони-

ране. Тази ВС е сравнително добре изучена и е обект на редица разработки (Гене-

рални схеми, 2000 и Използване на водите и ВСБ на поречие Тунджа, 2006). За 

извършване на изчисленията е необходима подготовка на значителен обем входна 
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информация съобразно изискванията на модела, включваща данни за оттока, 

данни за водопотреблението, информация за водохранилищата и експлоатацион-

ните характеристики на системата при възприети допускания и опростявания. 

Разпределението на водите между водопотребителите и водоползвателите се из-

вършва въз основа на заложените в програмата приоритети, съгласно Закона за 

водите (чл. 50). 

По отношение на повърхностния отток са използвани 50-годишни редици на ме-

сечния ненарушен отток за периода 1961-2010г., а за определяне на подземния 

ресурс – данни от разрешителните за локалните експлоатационни ресурси. 

Сложната водностопанска система на р.Тунджа е с комплексен характер на из-

ползване на водните ресурси и с прехвърляне на води от/в съседни водосбори. 

Застъпени са почти всички видове водопотребление: напоително, промишлено, 

питейно-битово, животновъдство, рекреация, хидроенергетика, риборазвъждане, 

оводняване на речните легла. При моделирането на басейна са предвидени осем 

створа за екологичното водно количество (основно след язовирите Копринка, 

Жребчево, Асеновец, Ц.Церковски, Малко Шарково, бент Бинкос и р.Тунджа при 

гр.Ямбол) изчислено съгласно Заповед № 1383/18.11.2003г. на МОСВ.  

 

 

Фигура 1. Изчислителна схема на водностопанска система Тунджа 
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Изчислителната схема на избраната ВС (Използване на водите и ВСБ на поречие 

Тунджа, 2006 и Колчева, 2012) е показана на фиг. 1. На нея са изобразени 226 

водопотребители и водоползватели както следва: 24 водопотребителя за напоя-

ване, 40 за питейно-битови нужди, за промишлеността са обособени 32 потреби-

тели, 5 рибарника и 8 водноелектрически централи.  

Недостигът на вода във ВС е резултат от дисбаланс във водоснабдяването и нуж-

дата от вода, което се дължи както на природни метеороложки фактори, така и на 

други променящи се във времето фактори, като демографско развитие, водопот-

ребление, инфраструктура и стратегии за управление. Социалната сфера, еколо-

гията и икономиката стават уязвими при недостиг на вода.  

Таблица 1. Варианти на имитационните експерименти 

Средна стойност на  индекс на надеждност Средна стойност на индекс на еластичност 

увеличав

ане на 

напояван

ето с 

намаление на оттока с намаление на оттока с 

0% 5% 10% 15% 20% 0% 5% 10% 15% 20% 

0% 97,4 97,3 96,6 96,0 95,0 49,9 41,4 38,3 38,1 39,2 

5% 97,4 96,6 96,5 95,6 94,5 51,5 45,2 37,7 37,0 39,8 

10% 97,1 96,4 96,3 95,2 94,3 48,1 38,6 36,9 37,8 39,5 

15% 96,5 96,4 96,0 95,0 93,7 40,5 37,6 36,3 38,7 42,3 

20% 96,5 96,3 95,6 94,5 93,3 38,9 37,5 37,4 40,5 41,4 

Средна стойност на индекс на уязвимост 
Средна стойност на индекс на  устойчи-

вост (SI) 

увеличав

ане на 

напояван

ето с 

намаление на оттока с намаление на оттока с 

0% 5% 10% 15% 20% 0% 5% 10% 15% 20% 

0% 9,0 9,5 11,1 12,7 14,1 43,0 34,1 27,4 26,0 22,0 

5% 9,3 10,6 11,4 13,6 14,2 30,5 26,0 22,5 21,8 21,7 

10% 11,2 11,0 12,3 14,2 14,5 27,9 22,1 21,9 20,9 21,6 

15% 10,4 11,4 14,2 14,3 14,6 23,4 21,5 21,4 20,3 20,9 

20% 11,0 11,8 14,3 14,5 14,8 22,4 21,4 21,3 20,2 20,2 

 

Намаляващият наличен воден ресурс води до нарастване на водопотреблението и 

се задълбочават конфликтите между приоритетните водопотребители като пи-

тейно водоснабдяване и екологичния отток, между напояването и екологичен от-

ток, енергетиката и водоснабдяването; между водоползвателите в горните учас-

тъци на речните басейни и тези в долулежащите части; между водопотребителите, 



Conference Proceedings  
“Climate, atmosphere and water resources in the face of climate change” 

Sofia, 14 - 15 October 2019 
 

151 

 

живеещи в речни басейни от които се отнемат води и тези, към които се прехвър-

лят води. На основание на тази база са направени изследвания на функционира-

нето на ВС и нейните възможности при намаляване на оттока (вследствие на кли-

матични промени) и увеличаване на напояването (вследствие на антропогенната 

дейност, и предвид факта, че най-крупен водопотребител е напояването) в раз-

лична степен. Разработени са редица варианти като съчетания между увеличено 

потребление и намален отток, резултатите от индексите са показани в Табл. 1. 

Индексът на устойчивост (SI) е всеобхватен инструмент, включващ множество 

показатели за работа на системата, които улесняват оценката и сравнението на 

различните политики за управление на водите. SI е изчислен за всеки потребител 

на вода, с екологични или системни изисквания. От получените резултати се уста-

новява, че управлението на водите в притоците на главната река и в частност тър-

сенето на устойчивост на отделните потребителите на т.н. течащи води преди да 

стигнат главната река «произвежда» занижени стойностти както на SI, така и на 

показателите, от които се формира. Водоснабдяването зависи от съхраняването 

на вода в резервоарите, които пък зависят от водата в притоците на реката.  

Заключение  

Степента, до която политиките за управление на водите са устойчиви, може да 

бъде определена чрез използването на индекса SI, предложен в настоящата ста-

тия. SI идентифицира политики, които запазват или подобряват желаните водни 

характеристики на басейна в бъдеще. SI улеснява оценяването, сравняването и 

определянето на адаптивни политики, които подобряват управлението на водите. 

Сравнението на SI между различните политики позволява да се установят след-

ните изводи: 

а) устойчивостта на ВС по-силно се повлиява от намаляването на оттока, т.е про-

мяната в климата и в частност при поява на засушаване дефицитните състояния в 

системата ще се задълочат; 

б) устойчивостта на ВС по-слабо се повлиява от увеличаването на напояването, 

което се дължи на еластичността на системата или от способността ѝ да се възста-

новява. 
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Резюме. Факторите обуславящи характера на подземните води са от различно 

естество: физикогеографски – климат, релеф, почвена и растителна покривка; 

геоложки и хидрогеоложки – състав на скалите, тектонски строеж; антропогенни – 

резултат от човешката дейност. Съгласно Наредба № 1/2007 г. за проучване, ползване 

и опазване на подземните води оценката на подземните водни ресурси означава от 

една страна да се разгледат естествените (наличните) ресурси, а от друга страна 

разполагаемите (експлоатационните) ресурси. Целта на разработката е да се направи 

оценка на ресурса в района и на възможностите за използването му във водното 

стопанство. Съставени са карти на всички подземни водни тела в района и таблица с 

техните характеристики. За целта са приложени картографски методи чрез 

използването на ГИС технология. Направена е диаграма на експлоатационния индекс 

но водните тела. Общата преценка е, че изследвания район разполага със значителни 

експлоатационни ресурси подземни води. 

Ключови думи: подземни води, подземни водни тела, експлоатационен индекс, севе-

розападна България  

Въведение 

Естествените ресурси на пресните подземни води са средногодишния разход на 

подземния отток и за определянето им има различни методи и подходи, съобразно 

специфичните хидрогеоложки условия и наличните данни. Най-често се 

използват хидродинамични карти на водоносния хоризонт, определяне на 

инфилтрационното подхранване от валежите, генетично разчленяване на речните 

ходографи. Често се използват и архивни данни, като например Картите на 

естествени ресурси на подземни води, където ресурсите са представени като 

модул на подземния отток, който се разпространява върху площта на водоносния 

комплекс. 

Разполагаемите ресурси представляват водното количество, което може да се 

добива в даден район за определен срок от време, като се запазва химичния състав 

на водата и не се предизвиква пресъхване и неблагоприятни екологични 

последствия за района (ПУРБ, 2016-2021). Те се разглеждат като сума от 

естествените ресурси на хоризонта, статичните запаси (гравитационни или 
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еластични), привлекаемите ресурси (речни води или протичане от съседни 

водоносни хоризонти) и евентуално изкуственото подхранване на подземните 

води (Генерални схеми, 2000). В последните нормативни документи (Наредба № 

1/2007 г.) се възприема, че разполагемите ресурси зависят само от величината на 

естественото подхранване на подземните води и в ПУРБ 2016-2021 се разглежда 

само тази компонента на разполагаемите ресурси.   

Изследван район 

В геоморфоложки план разглежданият район включва част от Западната Дунавска 

равнина и северните склонове на Западната Старопланинска верижна система, ко-

ято се разделя на две части: Предбалкан и Главна Старопланинска верига. Това 

определя и наличието в района на трите основни физикогеографски области в Се-

верна България – Дунавска равнинно-хълмиста, Предбалканска и Старопланин-

ска. Според административно-териториалното деление на България разглежда-

ната територия изцяло съвпада с областите Видин, Монтана и Враца. 

Оценка на подземните води в изследвания район според Плановете за 

управление на речните басейни (ПУРБ) 

ПУРБ 2016-2021 г. на Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски 

район дава оценка на подземните водни ресурси по подземни водни тела (ПВТ). 

Оконтуряването на подземните водни тела е осъществено от фирмите БТ „Арка-

дис” и БТ „Инженеринг”, коригирани и допълнени от колективи на секция „Хид-

рогеология” към Геологическия институт при БАН, ИАОС и Басейнова дирекция. 

Използвано е хидрогеоложкото райониране на Р. България по Хр. Антонов и Д. 

Данчев (1980) и е взето предвид етажното разположение на водоносните форма-

ции. Определените подземни водни тела са разположени в 8 слоя за цялата тери-

тория на Р. България, като на територията на БДДР попадат 6 от тях, от които 5 

са в изследвания район и тяхното разпределение е както следва: 

- първи слой: кватернерни и неогенски водоносни хоризонти с порови води 

(фиг. 1); 

- втори слой: неогенски водоносни хоризонти с порови води (фиг. 2); 

- трети слой: неогенски водоносни хоризонти с карстови и карстово-порови 

води (фиг. 3); 

- четвърти слой: горнокредни водоносни хоризонти (фиг. 4); 

- пети слой: водоносни хоризонти от триас–юра–креда (фиг. 5); 

- шести слой: горна юра–долна креда—малм-валанжски водоносен хоризонт 

(не попада в изследвания район). 
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Оценката на ресурсите на подземните водни тела в ПУРБ е съобразно методичес-

кото ръководство „Определяне на ресурсите на подземните води”, одобрено от 

Министерство на околната среда и водите през 1999 г. и се основава на обобще-

ната архивна информация, съдържаща се в следните хидрогеоложки разработки: 

• „Карти на естествените и на прогнозно-експлоатационните ресурси на прес-

ните подземни води в България”, 1979 г. (карти в М 1:200 000 и обяснителен текст 

към тях) – това е основният архивен източник, въз основа на който е извършена 

оценката на ресурсите за по-голямата част от подземните водни тела. 

• „Генерални схеми за използване на водите в районите за басейново управ-

ление”, 2000 г. 

 

Фигура 1 Кватернерни и неогенски водоносни хоризонти с порови води 

(www.moew.government.bg) 
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Фигура 2 Неогенски водоносни хоризонти с порови води (www.moew.govern-

ment.bg) 

В изследвания район ПУРБ 2016-2021 г. идентифицира 19 ПВТ – 13 в слой нео-

ген–кватернер, три в триас–юра–креда и по един ПВТ в слоеве неоген, неоген–

сармат и горна креда. Крайдунавските низини са самостоятелни водни тела и се 

отнасят към слой неоген–кватернер.  
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Фигура 3 Неогенски водоносни хоризонти с карстови и карстово-порови води 

(www.moew.government.bg) 

 

Фигура 4 Горно-кредни водоносни хоризонти (www.moew.government.bg) 
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Фигура 5.  Водоносни хоризонти от триас-юра-креда  

(www.moew.government.bg) 

В ПУРБ 2016-2021 г е изготвена хидрогеоложка характеристика на всички 

подземни водни тела с техните ресурси и степента на използването им (табл. 1). 

Дадена е информация за въздействие на човешката дейност и оценка на риска на 

въздействието от нея върху количественото и химичното състояние на ПВТ. 

 

 

 

 

Таблица 1 Характеристики на подземните водни тела на изследваната територия 
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1 2 3 4 5 6 15 16 17 18 19 20 21 22 

Слой 1 – Неоген - Кватернер 

1 

ПВ в 
Кватернера - 
Брегово-
Новоселска 
низина 

Qal001 137 137 100 488 488 0 488 73 15 73 15 

2 

ПВ в 
Кватернера - 
Видинска 
низина 

Qal002 202 202 100 1106 1106 2 1104 363 33 363 33 

3 

ПВ в 
Кватернера - 
Арчар-
Орсойска 
низина 

Qal003 49 49 100 347 347 0 347 176 51 176 51 

4 

ПВ в 
Кватернера - 
Цибърска 
низина 

Qal004 19 19 100 114 114 0 114 0 0 0 0 

5 

ПВ в 
Кватернера - 
Козлодуйска 
низина 

Qal005 39 39 100 156 156 0 156 125 80 125 80 

6 

ПВ в 
Кватернера - 
Островска 
низина 

Qal006 25 25 100 111 111 0 111 44 40 44 40 

7 
ПВ в 
Кватернера - 
р. Лом 

Qal013 150 150 100 474 474 13 461 31 7 31 7 

8 
ПВ в 
Кватернера - 
р. Цибрица 

Qal014 63 63 100 135 135 0 135 0,5 0,4 1 0 

9 
ПВ в 
Кватернера - 
р. Огоста 

Qal015 250 250 100 808 808 18 790 59 7 59 7 

1
0 

ПВ в 
Кватернера - 
р. Скът 

Qal016 110 110 100 252 252 5 247 32 13 32 13 
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Съкращения: ПВ – Порови води; КВ – Карстови води 

Източници:  

www.moew government.bg ; ПУРБ 2016-2021  

http://www.bd-dunav.org/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/ (Регистър на 

разрешителни за водовземане от подземни води) 

Резултати  

За всяко ПВТ са изчислени разрешените водни количества чрез издадените 

Разрешителни за водовземане в регистъра на БДДР (фиг. 6). Не са включвани 

разрешителни, за които има отказ за продължаването им. Така се определя каква 

част от разполагаемите водни ресурси на ПВТ се експлоатира (експлоатационен 

индекс).  

1
1 

ПВ в 
Кватернера - 
р. Искър 

Qal017 351 40 11 1497 171 102 1395 118 8 4 2 

1
2 

ПВ в 
Кватернера - 
между реките 
Лом и Искър 

Qpl023 2887 2377 82 1930 1589 196 1734 45 3 9 1 

1
3 

ПВ в 
Кватернера - 
Врачански 
пороен конус 

Qp027 70 70 100 142 142 4 138 28 20 28 20 

Слой 2 – Неоген  

1
4 

ПВ в Неогена - 
Ломско-
Плевенска 
депресия 

N2034 3073 3017 98 

        - - - - 

1696 1665 20 1676 204 12 204 12 

Слой 3 –  Неоген - Сармат 

1
5 

КВ в Ломско-
Плевенската 
депресия 

N1bp03
6 

6574 4092 62 4204 2617 73 4131 386 9 276 11 

Слой 4 – Горна Креда 

1
6 

КВ в 
Предбалкана 

K2s037 1486 552 37 5027 1867 118 4909 88 2 30 2 

Слой 5 – Триас - Юра - Креда 

1
7 

КВ в 
Мраморенския 
масив  

K1ap04
3 

72 72 100 206 206 3 203 2 1 2 1 

1
8 

КВ в Западния 
Балкан 

TJK044 3369 3155 94 5798 5430 137 5661 202 4 202 4 

1
9 

КВ в 
Централния 
Балкан 

TJK045 9407 444 5 
1024

6 
484 751 9496 1269 13 6 1 
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Фигура 6  Естествен и разрешен ресурс от ПВТ в изследваната територия 

Повечето от подземните водни тела, разположени в района на изследване не са в 

риск по отношение на количественото състояние. Според изследванията 

съотношение 20% е прагът, който определя дали е налице воден стрес или не за 

ПВТ, като при съотношение над 40% водния стрес се определя като висок. Само 

в Крайдунавските низини експлоатационния индекс е по-висок: съответно 33% за 

Видинска, 51% за Арчар-Орсойска, 80% за Козлодуйска и 40% за Островска. 

Причината е, че БДДР включва привлекаемите ресурси от р. Дунав към 

подземните води, но ако те се отчитаха като повърхностни, каквито в 

действителност са, то тези водни тела не са реално застрашени от риск по 

отношение на количеството. Потвърждение на това са данните за естествените и 

използвани водни ресурси от Крайдунавските низини в табл. 1. За останалите 

ПВТ данните сочат, че се използва не повече от 20% от ресурса им в разглеждания 

район, което означава, че няма опасност от дефицит или изчерпване на 

подземните водоизточници дори при намаляване на оттока с 8-9% както 

предвижда климатичната прогноза. 

Заключение  

Разработката има научно-приложно значение във връзка с наболелия проблем от 

недостиг на вода, който изпитват селищата от този край. Може да се каже, че 

експлоатацията на подземни води в района е добре балансирана и дори е 

възможно увеличаване на разрешените водни количества. 
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Всички ПВТ в изследвания район са определени като зони за защита на подземни 

води предназначени за питейно-битово водоснабдяване. 
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