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Приложение 2.1.5.1 

Резултати от хидроложко моделиране за Черноморски район  

за избрани времеви хоризонти, използвайки като вход  

резултатите от климатично моделиране  

 

Резултатите и анализите са съгласно научна разработка на тема „Оценка на натиска и 

въздействието върху повърхностните и подземните води от изменението на климата и 

оценка на наличието на вода за икономическите сектори”. 

 

1. Анализ на предположенията и неопределеностите с оглед на използването на 

крайните резултати 

При управлението на водните ресурси е необходимо да се има предвид 

неопределеността, с която са натоварени проекциите, да се прави разлика между сигурни, 

относително сигурни и несигурни предположения при вземане на решения.  

Таблица 1. Главни аспекти на несигурността, които трябва да се имат предвид при 

управлението на водните ресурси 

Аспекти Сигурни, т.е. твърдения със 

средна и висока точност 

(малка несигурност) 

Несигурни, т.е. твърдения с 

ниска точност 

(голяма несигурност) 

Пространствени  Континенти Регионален мащаб, 

водосборна област 

Времеви Средни стойности 

Десетилетни периоди 

Годишен период  

Средно месечни стойности 

Физически Температури на въздуха и 

зависещи от тях хидрологични 

параметри 

Валежи и зависещи от тях 

хидрологични параметри 

Статистически Средни стойности Екстремни стойности на валеж 

и отток 

 

Климатични модели и несигурност 

Поради характера на климатичните промени, влиянието на предпоставките, т.е. 

работата по възможни сценарии и самите глобални климатични модели внасят несигурност. 

Необходимостта от промяна на резолюцията от глобален към регионален климатичен модел 

още повече - всяко намаляване на клетката на модела е източник на допълнителна 

несигурност. Изборът на хидроложки модел, за да бъдат направени оценки на оттока при 

налични данни за калибриране, добавя много малко несигурност, в сравнение с тази от 

климатичните модели. 
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Тук проблем е и самият сценарий на климатични промени. RCP сценариите, които 

проверяваме, водят до стабилизиране на радиационния натиск към края на ХХІ в. на 

съответните нива от 8.5 и 4.5 W/m2. 

Докато RCP8.5, т.нар. „business-as-usual scenario“ е с плавно нарастващи емисии на 

парникови газове във времето и е най-песимистичният сценарий, RCP4.5 предвижда бързо 

реализиране на мерки за ограничаване на емисиите. Моделира пик на емисиите около 2040-

2050 г., след което те рязко да намалеят до 2080 г. 

Резултатите от направения анализ показва, че RСР4.5 (в температури, валеж и отток) 

дава по-несъгласувани и трудно обясними резултати във времето и пространството, особено 

по отношение на високи и ниски води, предвид нелинейния характер на самия сценарий. 

При планиране и прилагане на мерки в ПУРБ и ПУРН е необходимо да се разчита на 

тенденции, получени по RСР8.5, който е песимистичния сценарий, т.е. мерките следва да 

бъдат планирани в полза на сигурността. 

Хидроложки модели и несигурност 

Действително, в сравнение с несигурността на климатичните модели, хидроложките 

модели натоварват в по-малка степен крайния резултат, при наличие на данни от наземни 

измервания за калибриране и валидиране. С оглед ситуацията в България по отношение 

затруднения достъп до климатични и хидроложки данни от наземни измервания, 

ограничените редици от данни добавят още несигурност върху оценките на натиска и 

въздействията. 

Прогнозите за развитие на секторите на икономиката и демографските прогнози, както 

и значението на данните за потребление на вода, прогнозите за недостиг на вода и др. са 

обобщени в Таблица 2.  

Таблица 2. Други аспекти на несигурността, които трябва да се имат предвид при 

управлението на водните ресурси 

Аспекти Сигурни, т.е. твърдения със 

средна и висока точност 

(малка несигурност) 

Несигурни, т.е. твърдения с 

ниска точност 

(голяма несигурност) 

Прогнози за развитие на 

секторите на икономиката 

и демографските прогнози  

А/ Краткосрочни прогнози Б/ Средно и дългосрочни 

прогнози 

Данни за натиск от 

водовземане по водни тела 

към момента 

А/    Данни за натиск от 

водовземане върху водното 

тяло, определен въз основа на: 

 средногодишен ресурс по 

актуални данни от НИМХ, 

Б/ Приблизителни методи 
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Аспекти Сигурни, т.е. твърдения със 

средна и висока точност 

(малка несигурност) 

Несигурни, т.е. твърдения с 

ниска точност 

(голяма несигурност) 

налични в МОСВ за всички 

РБУ 

 данни за водовземане – от 

РБУ 

Прогнози за недостиг на 

вода 

АА сигурни ББ несигурни 

 

2. Резултати от хидроложкото моделиране  

Резултатите са базирани на наличните наземни данни от Хидрометрични станции 

(ХМС) за оттока, и метеорологични станции за валеж и температура. За целите на 

калибрирането и валидирането на моделите е необходим пълен набор от данни (водни 

количества, валеж и температура), наличен за голяма част от водосборите на територията на 

Р. България от директни наземни измервания. Обхватът на изследването се развива 

последователно в няколко етапа, като обхваща 83 водосбора, прилежащи към ХМС, 

илюстрирани на фигура 1.  

Фигура 1. Моделирани водосбори 
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На територията на Басейнова дирекция „Черноморски район“ има общо 15 

Хидрометрични станции по всички главни реки и техните притоци. Шест са в поречието на р. 

Камчия, 1 – на р. Батовска, 2 – на р. Провадийска, 1 – на р. Айтоска, 2 – на р. Средецка, 1 – на 

р. Ропотамо, 2 – на р. Велека. Разполага се с данни от 12 климатични станции, от които могат 

да се ползват данни за температура и валежи, като 6 от тях са по морския бряг. 3 са в 

поречието на р. Камчия, 2 – на р. Велека, 1 – на суходолие. На този етап са моделирани 

водосбори с налични данни от директни наземни 

измервания.

  

Фигура 2. Разположение на моделираните водосбори на територията на БДЧР 
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Това са ХМС с. Надарево/с. Кочово, с. Гроздьово, с. Граматиково.  

 

Фигура 3. Основни речни басейни и Райони за оценката на натиска и въздействието върху 

повърхностните и подземните води от изменението на климата в БД Черноморски район 

Черноморски Добруджански реки 

Повърхностните водни тела в поречията на Черноморски Добруджански реки попадат 

в обхвата на следните райони на климатична промяна: 

4 Северно-черноморски реки 

 

1. Средногодишен отток 

В поречията на Черноморски Добруджански реки се наблюдава намаление на 

средногодишния отток по сценарии RCP 4.5 за 2071-2100 с -16.28% и по RCP 8.5 за 2071-2100 

с -19.11% във връзка с доминиране на увеличението на изпарението в резултат от повишение 

на температурата, по-значително от увеличението на валежите. За останалите сценарии се 

наблюдава повишение на средногодишния отток. 
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Измененията в средногодишния отток за бъдещите периоди, отнесени към периода 

1976-2005, се очаква да бъдат -20% и 10%. Естествената изменчивост на средногодишния 

отток в басейна на Черноморски Добруджански реки е по-голяма от очакваните промени в 

резултат от климатична промяна за избраните бъдещи периоди. 

 

2. Вътрегодишно разпределение на оттока 

Сезонни промени 

Сценарии RCP4.5 

Най-сериозното процентно увеличение на средно-сезонния отток е прогнозирано за 

пролетните месеци в периода 2021-2050 (27%). Процентното намаление на средно-сезонния 

отток е най-сериозно изразено за летните месеци в периода 2071-2100 (-35.13%).  

Сценарии RCP8.5 

Зимните месеци в периода 2021-2050 дават най-голямо процентно увеличение на 

средно-сезонния отток (13.83%). Данните за  летните месеци в периода 2071-2100 показват 

най-сериозно процентно намаление на средно-сезонния отток е прогнозирано за (-37.72%).  

 

3. Високи води 

За Черноморските добруджански реки не се прогнозира никакво относително 

увеличение за високи води. Относителното прогнозирано намаление е с до 24% (най-голямото 

намаление е – 23.20% за 2071 – 2100 по сценарии RCP 8.5 за високи води с повторяемост 20 

год.). 

4. Ниски води 

За Черноморските добруджански реки се прогнозира относително намаление на 

ниските води с до 17% (по-съществено за 2071-2100 по сценарии RCP 4.5). 

 

река Провадийска 

Повърхностните водни тела в поречието на р. Провадийска попадат в обхвата на 

следните райони на климатична промяна: 

4 Северно-черноморски реки 

 

1. Средногодишен отток 

В поречието на р. Провадийска се наблюдава намаление на средногодишния отток по 

сценарии RCP 4.5 за 2071-2100 с -16.28% и по RCP 8.5 за 2071-2100 с -19.11% във връзка с 

доминиране на увеличението на изпарението в резултат от повишение на температурата, по-

значително от увеличението на валежите. За останалите сценарии се наблюдава повишение на 

средногодишния отток. 

Основните изводи, които могат да бъдат направени, са, че измененията в 

средногодишния отток за бъдещите периоди, отнесени към периода 1976-2005, се очаква да 

бъдат -20% и 10%. Естествената изменчивост на средногодишния отток в басейна на р. 
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Провадийска е по-голяма от очакваните промени в резултат от климатична промяна за 

избраните бъдещи периоди. 

 

2. Вътрегодишно разпределение на оттока 

Сезонни промени 

Сценарии RCP4.5 

Най-сериозното процентно увеличение на средно-сезонния отток е прогнозирано за 

пролетните месеци в периода 2021-2050 (27%). Процентното намаление на средно-сезонния 

отток е най-сериозно изразено за летните месеци в периода 2071-2100 (-35.13%).  

Сценарии RCP8.5 

Зимните месеци в периода 2021-2050 дават най-голямо процентно увеличение на 

средно-сезонния отток (13.83%). Данните за  летните месеци в периода 2071-2100 показват 

най-сериозно процентно намаление на средно-сезонния отток е прогнозирано за (-37.72%).  

3. Високи води 

За р. Провадийска не се прогнозира никакво относително увеличение за високи води. 

Относителното прогнозирано намаление е с до 24% (най-голямото намаление е – 23.20% за 

2071 – 2100 по сценарии RCP 8.5 за високи води с повторяемост 20 год.). 

 

4. Ниски води 

За р.Провадийска се прогнозира относително намаление на ниските води с до 17% (по-

съществено за 2071-2100 по сценарии RCP 4.5). 

 

река Камчия 

Повърхностните водни тела в поречието на р. Камчия попадат в обхвата на следните 

райони на климатична промяна: 

4 Северно-черноморски реки 

 

1. Средногодишен отток 

В поречието на р. Камчия се наблюдава намаление на средногодишния отток по 

сценарии RCP 4.5 за 2071-2100 с -16.28% и по RCP 8.5 за 2071-2100 с -19.11% във връзка с 

доминиране на увеличението на изпарението в резултат от повишение на температурата, по-

значително от увеличението на валежите. За останалите сценарии се наблюдава повишение на 

средногодишния отток. 

Основните изводи, които могат да бъдат направени, са, че измененията в 

средногодишния отток за бъдещите периоди, отнесени към периода 1976-2005, се очаква да 

бъдат -20% и 10%. Естествената изменчивост на средногодишния отток в басейна на р. 

Камчия е по-голяма от очакваните промени в резултат от климатична промяна за избраните 

бъдещи периоди. 

 

2. Вътрегодишно разпределение на оттока 
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Сезонни промени 

Сценарии RCP4.5 

 Най-сериозното процентно увеличение на средно-сезонния отток е прогнозирано за пролетните 

месеци в периода 2021-2050 (27%). Процентното намаление на средно-сезонния отток е най-сериозно 

изразено за летните месеци в периода 2071-2100 (-35.13%).  

 Сценарии RCP8.5 

 Зимните месеци в периода 2021-2050 дават най-голямо процентно увеличение на средно-

сезонния отток (13.83%). Данните за  летните месеци в периода 2071-2100 показват най-сериозно 

процентно намаление на средно-сезонния отток е прогнозирано за (-37.72%).  

 

3. Високи води 

За р.Камчия не се прогнозира никакво относително увеличение за високи води. 

Относителното прогнозирано намаление е с до 24% (най-голямото намаление е – 23.20% за 

2071 – 2100 по сценарии RCP 8.5 за високи води с повторяемост 20 год.). 

 

4. Ниски води 

За р.Камчия се прогнозира относително намаление на ниските води с до 17% (по-

съществено за 2071-2100 по сценарии RCP 4.5). 

 

Севернобургаски реки 

Повърхностните водни тела в поречието на р.  Двойница, Панаирдере, Фандъклийска, 

Вая, Дращела, Хаджийска, Ахелой, Курбардере, Айтоска и Чукарска попадат в обхвата на 

следните райони на климатична промяна: 

4 Северно-черноморски реки 

5 Южно-черноморски реки 

 

1. Средногодишен отток 

В поречието на р. Двойница от Севернобургаските реки се наблюдава намаление на 

средногодишния отток по сценарии RCP 4.5 за 2071-2100 с -16.28% и по RCP 8.5 за 2071-2100 

с -19.11% във връзка с доминиране на увеличението на изпарението в резултат от повишение 

на температурата, по-значително от увеличението на валежите. За останалите сценарии се 

наблюдава повишение на средногодишния отток. 

Основните изводи, които могат да бъдат направени, са, че измененията в 

средногодишния отток за бъдещите периоди, отнесени към периода 1976-2005, се очаква да 

бъдат -20% и 10%. Естествената изменчивост на средногодишния отток в басейна на р. 

Двойница е по-голяма от очакваните промени в резултат от климатична промяна за избраните 

бъдещи периоди. 

В поречията на останалите реки от Севернобургаските реки се наблюдава намаление на 

средногодишния отток по сценарии RCP 4.5 за 2071-2100 с -16.01% и по RCP 8.5 за 2071-2100 

с -15.76% във връзка с доминиране на увеличението на изпарението в резултат от повишение 
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на температурата, по-значително от увеличението на валежите. За останалите сценарии се 

наблюдава повишение на средногодишния отток. 

Основните изводи, които могат да бъдат направени, са, че измененията в 

средногодишния отток за бъдещите периоди, отнесени към периода 1976-2005, се очаква да 

бъдат -16% и 15%. Естествената изменчивост на средногодишния отток в басейна на 

Севернобургаските реки е по-голяма от очакваните промени в резултат от климатична 

промяна за избраните бъдещи периоди. 

 

2. Вътрегодишно разпределение на оттока 

Сезонни промени 

- горно течение  

Сценарии RCP4.5 

Най-сериозното процентно увеличение на средно-сезонния отток е прогнозирано за пролетните 

месеци в периода 2021-2050 (27%). Процентното намаление на средно-сезонния отток е най-сериозно 

изразено за летните месеци в периода 2071-2100 (-35.13%).  

Сценарии RCP8.5 

Зимните месеци в периода 2021-2050 дават най-голямо процентно увеличение на средно-

сезонния отток (13.83%). Данните за  летните месеци в периода 2071-2100 показват най-сериозно 

процентно намаление на средно-сезонния отток е прогнозирано за (-37.72%).  

- средно и долно течение 

Сценарии RCP4.5 

Най-сериозното процентно увеличение на средно-сезонния отток е прогнозирано за зимните 

месеци в периода 2021-2050 (42.33%). Процентното намаление на средно-сезонния отток е най-

сериозно изразено за летните месеци в периода 2071-2100 (-32.87%).  

Сценарии RCP8.5 

Есенните месеци в периода 2021-2050 дават най-голямо процентно увеличение на средно-

сезонния отток  (115.00%). Данните за летните месеци в периода 2071-2100  показват най-сериозно 

процентно намаление на средно-сезонния отток (-35.20%).  

 

3. Високи води 

За Севернобургаските реки се прогнозира относително увеличение с до 15% (най-

голямото увеличение е + 14.10% за 2013 – 2042 по сценарии RCP 8.5 за високи води с 

повторяемост 1000 год.) и относително намаление на високите води с до 19% (най-голямото 

намаление е – 18.50% за 2021 – 2050 по сценарии RCP 8.5 за високи води с повторяемост 1000 

год.). 

4. Ниски води 

За Севернобургаските реки се прогнозира относително намаление на ниските води с до 

10% (по-съществено за 2071-2100 по сценарии RCP 4.5). 

 

Мандренски реки 
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Повърхностните водни тела в поречията на Мандренски реки попадат в обхвата на 

следните райони на климатична промяна: 

5 Южно-черноморски реки 

 

1. Средногодишен отток 

В поречията на Мандренски реки се наблюдава намаление на средногодишния отток по 

сценарии RCP 4.5 за 2071-2100 с -16.01% и по RCP 8.5 за 2071-2100 с -15.76% във връзка с 

доминиране на увеличението на изпарението в резултат от повишение на температурата, по-

значително от увеличението на валежите. За останалите сценарии се наблюдава повишение на 

средногодишния отток. 

Основните изводи, които могат да бъдат направени, са, че измененията в 

средногодишния отток за бъдещите периоди, отнесени към периода 1976-2005, се очаква да 

бъдат -16% и 15%. Естествената изменчивост на средногодишния отток в басейна на 

Мандренски реки е по-голяма от очакваните промени в резултат от климатична промяна за 

избраните бъдещи периоди. 

 

2. Вътрегодишно разпределение на оттока 

Сезонни промени 

Сценарии RCP4.5 

Най-сериозното процентно увеличение на средно-сезонния отток е прогнозирано за зимните 

месеци в периода 2021-2050 (42.33%). Процентното намаление на средно-сезонния отток е най-

сериозно изразено за летните месеци в периода 2071-2100 (-32.87%).  

Сценарии RCP8.5 

Есенните месеци в периода 2021-2050 дават най-голямо процентно увеличение на средно-сезонния 

отток  (115.00%). Данните за летните месеци в периода 2071-2100  показват най-сериозно процентно 

намаление на средно-сезонния отток (-35.20%).  

 

3. Високи води 

За Мандренските реки се прогнозира относително увеличение с до 15% (най-голямото 

увеличение е + 14.10% за 2013 – 2042 по сценарии RCP 8.5 за високи води с повторяемост 

1000 год.) и относително намаление на високите води с до 19% (най-голямото намаление е – 

18.50% за 2021 – 2050 по сценарии RCP 8.5 за високи води с повторяемост 1000 год.). 

 

4. Ниски води 

За Мандренските реки се прогнозира относително намаление на ниските води с до 10% 

(по-съществено за 2071-2100 по сценарии RCP 4.5). 

 

Южнобургаски реки 

Повърхностните водни тела в поречията на Южнобургаски реки попадат в обхвата на 

следните райони на климатична промяна: 
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5 Южно-черноморски реки 

 

1. Средногодишен отток 

В поречията на Южнобургаски реки се наблюдава намаление на средногодишния отток 

по сценарии RCP 4.5 за 2071-2100 с -16.01% и по RCP 8.5 за 2071-2100 с -15.76% във връзка с 

доминиране на увеличението на изпарението в резултат от повишение на температурата, по-

значително от увеличението на валежите. За останалите сценарии се наблюдава повишение на 

средногодишния отток. 

Основните изводи, които могат да бъдат направени, са, че измененията в 

средногодишния отток за бъдещите периоди, отнесени към периода 1976-2005, се очаква да 

бъдат -16% и 15%. Естествената изменчивост на средногодишния отток в басейна на 

Южнобургаски реки е по-голяма от очакваните промени в резултат от климатична промяна за 

избраните бъдещи периоди. 

 

2. Вътрегодишно разпределение на оттока 

Сезонни промени 

Сценарии RCP4.5 

Най-сериозното процентно увеличение на средно-сезонния отток е прогнозирано за зимните 

месеци в периода 2021-2050 (42.33%). Процентното намаление на средно-сезонния отток е най-

сериозно изразено за летните месеци в периода 2071-2100 (-32.87%).  

Сценарии RCP8.5 

Есенните месеци в периода 2021-2050 дават най-голямо процентно увеличение на средно-

сезонния отток  (115.00%). Данните за летните месеци в периода 2071-2100  показват най-сериозно 

процентно намаление на средно-сезонния отток (-35.20%).  

3. Високи води 

За Южнобургаските реки се прогнозира относително увеличение с до 15% (най-

голямото увеличение е + 14.10% за 2013 – 2042 по сценарии RCP 8.5 за високи води с 

повторяемост 1000 год.) и относително намаление на високите води с до 19% (най-голямото 

намаление е – 18.50% за 2021 – 2050 по сценарии RCP 8.5 за високи води с повторяемост 1000 

год.). 

4. Ниски води 

За Южнобургаските реки се прогнозира относително намаление на ниските води с до 

10% (по-съществено за 2071-2100 по сценарии RCP 4.5). 

 

р. Велека 

Повърхностните водни тела в поречието на р. Велека попадат в обхвата на следните 

райони на климатична промяна: 

5 Южно-черноморски реки 

 

1. Средногодишен отток 
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В поречието на р. Велека се наблюдава намаление на средногодишния отток по 

сценарии RCP 4.5 за 2071-2100 с -16.01% и по RCP 8.5 за 2071-2100 с -15.76% във връзка с 

доминиране на увеличението на изпарението в резултат от повишение на температурата, по-

значително от увеличението на валежите. За останалите сценарии се наблюдава повишение на 

средногодишния отток. 

Основните изводи, които могат да бъдат направени, са, че измененията в 

средногодишния отток за бъдещите периоди, отнесени към периода 1976-2005, се очаква да 

бъдат -16% и 15%. Естествената изменчивост на средногодишния отток в басейна на р. Велека 

е по-голяма от очакваните промени в резултат от климатична промяна за избраните бъдещи 

периоди. 

 

2. Вътрегодишно разпределение на оттока 

Сезонни промени 

Сценарии RCP4.5 

Най-сериозното процентно увеличение на средно-сезонния отток е прогнозирано за зимните 

месеци в периода 2021-2050 (42.33%). Процентното намаление на средно-сезонния отток е най-

сериозно изразено за летните месеци в периода 2071-2100 (-32.87%).  

Сценарии RCP8.5 

Есенните месеци в периода 2021-2050 дават най-голямо процентно увеличение на средно-

сезонния отток  (115.00%). Данните за летните месеци в периода 2071-2100  показват най-сериозно 

процентно намаление на средно-сезонния отток (-35.20%).  

 

3. Високи води 

За р.Велека се прогнозира относително увеличение с до 15% (най-голямото увеличение 

е + 14.10% за 2013 – 2042 по сценарии RCP 8.5 за високи води с повторяемост 1000 год.) и 

относително намаление на високите води с до 19% (най-голямото намаление е – 18.50% за 

2021 – 2050 по сценарии RCP 8.5 за високи води с повторяемост 1000 год.). 

 

4. Ниски води 

За р.Велека се прогнозира относително намаление на ниските води с до 10% (по-

съществено за 2071-2100 по сценарии RCP 4.5). 

 

р. Резовска 

Повърхностните водни тела в поречието на р. Резовска попадат в обхвата на следните 

райони на климатична промяна: 

5 Южно-черноморски реки 

 

1. Средногодишен отток 

В поречието на р. Резовска се наблюдава намаление на средногодишния отток по 

сценарии RCP 4.5 за 2071-2100 с -16.01% и по RCP 8.5 за 2071-2100 с -15.76% във връзка с 

доминиране на увеличението на изпарението в резултат от повишение на температурата, по-
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значително от увеличението на валежите. За останалите сценарии се наблюдава повишение на 

средногодишния отток. 

Основните изводи, които могат да бъдат направени, са, че измененията в 

средногодишния отток за бъдещите периоди, отнесени към периода 1976-2005, се очаква да 

бъдат -16% и 15%. Естествената изменчивост на средногодишния отток в басейна на р. 

Резовска е по-голяма от очакваните промени в резултат от климатична промяна за избраните 

бъдещи периоди. 

 

2. Вътрегодишно разпределение на оттока 

Сезонни промени 

Сценарии RCP4.5 

Най-сериозното процентно увеличение на средно-сезонния отток е прогнозирано за зимните 

месеци в периода 2021-2050 (42.33%). Процентното намаление на средно-сезонния отток е най-

сериозно изразено за летните месеци в периода 2071-2100 (-32.87%).  

Сценарии RCP8.5 

Есенните месеци в периода 2021-2050 дават най-голямо процентно увеличение на 

средно-сезонния отток (115.00%). Данните за летните месеци в периода 2071-2100 показват 

най-сериозно процентно намаление на средно-сезонния отток (-35.20%). 

 

3. Високи води 

За р. Резовска се прогнозира относително увеличение с до 15% (най-голямото 

увеличение е + 14.10% за 2013 – 2042 по сценарии RCP 8.5 за високи води с повторяемост 

1000 год.) и относително намаление на високите води с до 19% (най-голямото намаление е – 

18.50% за 2021 – 2050 по сценарии RCP 8.5 за високи води с повторяемост 1000 год.). 

 

4. Ниски води 

За р. Резовска се прогнозира относително намаление на ниските води с до 10% (по-

съществено за 2071-2100 по сценарии RCP 4.5). 

 

 


