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Приложение 2.2.8.1 

 

 

Водни тела с прогноза за най-силно изменение на оттока от климатични промени 

(сценарий RCP 8.5 в периода 2071-2100): 

 

За приетия като работен сценарий на климатични промени RCP 8.5 с плавно нарастващи 

емисии на парникови газове във времето (най-песимистичен сценарий) прогнозираните 

тенденции за изменението за оттока по сезони, които са най-силно проявени в дългосрочен 

план за периода 2071-2100 г., са показани по-долу (относително сигурни твърдения). 

Представени са данни за прогнозата за изменение за оттока по сезони, както следва: пролет 

(март, април, май), лято (юни, юли, август), есен (септември, октомври, ноември), зима 

(декември, януари, февруари).  

Черноморски Добруджански реки, р. Провадийска и р. Камчия  

На север от Стара планина за поречията на Черноморски Добруджански реки, р. Провадийска 

и р. Камчия прогнозата за изменение на оттока е пролетният отток да намалее до -19%, 

летният до -38%, есенният до -9%, а зимният до -17%.  

Севернобургаски реки  

В района на Севернобургаски реки прогнозата пролетният и летният отток намаляват 

значително. На север от Стара планина за поречията на р. Вая, р. Двойница, р. Панаирдере и 

р. Фандаклийска прогнозата за изменение на оттока е пролетният отток да намалее до -19%, 

летният до -38%, но също така намаляват есенният отток до -9% и зимният до -17%. На юг от 

Стара планина прогнозата за изменение на оттока е пролетният отток да намалее до -30%, а 

летният до -35%. Очаква се есенният отток да се увеличи до 9%, а зимният до 48%.  

Мандренски реки, Южнобургаски реки, р. Велека и р. Резовска  

В района на Мандренски реки, Южнобургаски реки, р. Велека и р. Резовска прогнозата за 

изменение на оттока е пролетният отток да намалее до 30%, летният до -35%. Очаква се 

есенният отток да се увеличи до 9%, а зимният до 48%. 

 

 

ВТ с прогноза за най-

силно изменение на ср. 

год. отток 

Прогноза за 

изменение на 

ср. отток - 

Пролет 

Прогноза за 

изменение на 

ср. отток - 

Лято 

Прогноза за 

изменение на 

ср. отток - 

Есен 

Прогноза за 

изменение на 

ср. отток - 

Зима 

Черноморски Добруджански реки 

BG2DO700L017 

-19% -38% -9% -17% 

BG2DO700L018 

BG2DO800R001 

BG2DO800R002 

BG2DO800R004 

BG2DO800R005 

BG2DO800R006 

неанализиран участък 
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неанализиран участък 

р. Провадийска 

BG2PR100L001 

18% -35% -8% -16% 

BG2PR100L002 

BG2PR100L003 

BG2PR200R1004 

BG2PR210R1005 

BG2PR300L021 

BG2PR345R1007 

BG2PR345R1107 

BG2PR345R1207 

BG2PR345R1307 

BG2PR400R1009 

BG2PR500R004 

BG2PR500R006 

BG2PR500R008 

BG2PR500R010 

BG2PR567R011 

BG2PR600R014 

BG2PR600R1012 

BG2PR600R1013 

BG2PR800R016 

BG2PR800R018 

BG2PR900L020 

BG2PR900R015 

BG2PR900R017 

неанализиран участък 

р. Камчия 

BG2KA100R001 

-19% -38% -9% -17% 

BG2KA130R1002 

BG2KA130R1102 

BG2KA200L006 

BG2KA200R005 

BG2KA200R007 

BG2KA400L008 

BG2KA400L024 

BG2KA400L044 

BG2KA400R009 

BG2KA400R012 

BG2KA400R013 

BG2KA400R014 

BG2KA400R015 

BG2KA400R023 

BG2KA400R040 
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BG2KA400R041 

BG2KA400R1004 

BG2KA400R1011 

BG2KA400R1042 

BG2KA400R1043 

BG2KA400R1111 

BG2KA400R1142 

BG2KA400R1143 

BG2KA400R1243 

BG2KA500R010 

BG2KA578R1003 

BG2KA578R1103 

BG2KA578R1203 

BG2KA578R1303 

BG2KA578R1403 

BG2KA600R018 

BG2KA700R016 

BG2KA700R017 

BG2KA800L027 

BG2KA800L029 

BG2KA800L032 

BG2KA800R025 

BG2KA800R026 

BG2KA800R028 

BG2KA800R030 

BG2KA800R033 

BG2KA800R1031 

BG2KA800R1131 

BG2KA900L021 

BG2KA900L036 

BG2KA900R022 

BG2KA900R035 

BG2KA900R038 

BG2KA900R1019 

BG2KA900R1020 

BG2KA900R1037 

BG2KA900R1039 

BG2KA900R1137 

BG2KA900R1139 

Севернобургаски реки 

BG2SE200R001 

-19% -38% -9% -17% 
BG2SE300R003 

BG2SE400R004 

BG2SE400R005 
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BG2SE400R006 

BG2SE400R007 

BG2SE500R013 

неанализиран участък 

неанализиран участък 

-30% -35% 9% 48% 

BG2SE500R012 

BG2SE600L016 

BG2SE600R015 

BG2SE600R023 

BG2SE600R1009 

BG2SE600R1010 

BG2SE800L018 

BG2SE800R017 

BG2SE800R019 

BG2SE800R020 

BG2SE900L027 

BG2SE900L028 

BG2SE900L032 

BG2SE900L037 

BG2SE900R024 

BG2SE900R025 

BG2SE900R026 

BG2SE900R030 

BG2SE900R031 

BG2SE900R033 

BG2SE900R034 

BG2SE900R035 

BG2SE900R036 

неанализиран участък 

неанализиран участък 

неанализиран участък 

Мандренски реки 

BG2MA100L001 

-30% -35% 9% 48% 

BG2MA107L002 

BG2MA200R003 

BG2MA200R011 

BG2MA400R004 

BG2MA400R008 

BG2MA400R009 

BG2MA400R010 

BG2MA400R021 

BG2MA600L016 

BG2MA600L017 

BG2MA600R005 
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BG2MA600R012 

BG2MA600R013 

BG2MA600R014 

BG2MA600R015 

BG2MA600R018 

BG2MA700R006 

BG2MA700R007 

BG2MA800R019 

BG2MA900R020 

Южнобургаски реки 

BG2IU100R002 

-30% -35% 9% 48% 

BG2IU100R003 

BG2IU200L007 

BG2IU200L017 

BG2IU200L019 

BG2IU200R004 

BG2IU200R005 

BG2IU200R006 

BG2IU400L011 

BG2IU400R008 

BG2IU400R010 

BG2IU400R012 

BG2IU600L018 

BG2IU600R013 

BG2IU800R015 

неанализиран участък 

неанализиран участък 

неанализиран участък 

неанализиран участък 

р. Велека 

BG2VE106R1001 

-30% -35% 9% 48% 

BG2VE106R1101 

BG2VE106R1201 

BG2VE106R1301 

BG2VE106R1401 

BG2VE400R1501 

BG2VE700R1601 

р. Резовска 

BG2RE200R001 
-30% -35% 9% 48% 

BG2RE400R002 

 


