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 Целта на разработката е да се оцени мащаба на заливаемите 
зони предизвикани от преминаване на високи вълни по 
течението на р. Джерман в участъка от гр. Дупница до гр. 
Сапарева баня. Като инструмент при оценките се ползват 
възможностите на  ГИС – Географска информационна система. 

 Генерирания релеф на района е на основата на топографски 
карти в мащаб 1 : 5 000, който е верифициран с геодезично 
заснемане на профили по протежението на участъка от реката в 
зоната на изследването. 

 Водните количества с характерни обезпечености, ползвани като 
основа на хидравличните изчисления са определени на база 
информационни масиви за регистрирания отток от съседни на 
изследвания участък хидрометрични станции. 

 При хидравличния анализ  е използван  модела HEC RAS за 
определяне водните нива в река Джерман, а за представяне на  
заливаемите зони е използван модела HEC – geoRAS в среда на 
Arc GIS. 



 За да се оцени мащаба на заливаемите ивици и 
принадлежащите площ в участък на река Джерман от 
гр. Дупница до гр. Сапарева баня при 
преминаването на високи вълни се основава в 
разработването на хидроложки, хидравлични, 
геодезични и др. изследвания, представени в 
разработената „Методика за определяне на 
принадлежащите земи и заливаемите ивици на 
реките в България” към МОСВ, съгласно 
разпоредбите в Закона за водите.  

  С помощта на възможностите на ГИС се представят 
резултатите от хидроложките и хидравличните 
изследвания. 

 



 Разработена е локална географска информационна 
система (ГИС) в  координатна система 1970г. в 
изследвания участък на река Джерман. Състояща се в 
генерирането на различни по мащабност цифрови 
модели на терена (ЦМТ) за целите на хидроложките 
и хидравличните изчисления.  

 За нуждите на хидроложките изследвания  е 
генериран ЦМТ на основата на картен материал в 
мащаб 1:25 000, обхващащ водосборния басейн на 
р. Джерман от гр. Дупница до върховете на п. Рила.  
ЦМТ е представен на фигура 1.  

 За нуждите на хидравличните изчисления е 
разработен ЦМТ на основата на геодезични 
заснемания на р. Джерман и топографска 
информация от картен материал с мащаб 1:5 000.  

 



Фигура 1. Тематична карта на водосборния басейн на р. Джерман 



№ Пункт Площ 

Ср.надморск

а височина 

на водосбора 

Дължина 

на реката 

от извора 

Среден 

наклон на 

реката 

Среден 

наклон на 

водосбора 

- - km2 m km %0 - 

1 Р. Джерман – край кор. 40 1630 18,40 0,105 1,617 

2 Р.Валявица 12.95 1257 7,2 0,21 1,68 

3 
Джерман  след 

Валявица 53.60 
1610 19,62 0,102 1,602 

4 Фудиния 8.60 1590 8,6 0,23 1,50 

5 
Джерман  след 

Фудиния 
64.80 1605 23,2 0,095 1,52 

6 Горица 26.45 1450 15,2 0,32 1,65 

7 Джерман след Горица 96.45 1602 28,3 0,103 1,48 

8 Р.Джерман – нач.кор. 101 1600 30,60 0,07 1,344 



 Изчисляването на нормативно зададените водни 
количества с характерна обезпеченост се състой в 
определянето на максималния отток на река Джерман.  

 За целите на настоящото изследване при определянето 
на максималния отток е използван метода на 
регионализацията основаващ се на разработването на 
графични зависимости между отточните модули на 
максималния отток и площта на водосборите на 
използваните хидрометрични станции от националната 
опорна мрежа на Р. България  и зависимости между 
максималния отток с характерна обезпеченост и площта 
на водосборите на хидрометрични станции. Ползваните 
зависимости са от вида: 
 

   q ср.max  =  f (А)   и   q max, р  =  f (А) 



Въпреки малкия брой емпирични данни, построените графични 
зависимости позволяват отчитането на модул на средно 
максималния отток и максималния отток с характерна 
обезпеченост за изследваните водосбори, чрез площта на 
водосборните им басейни с достатъчна надеждност, представени 
в таблица 2. 

Пункт на р.Джерман 

q мах 

[m3/s.km2] 

Qмах.мнг. 

[m3/s] 

QР = 0.1% 
[m3/s] 

QР = 1% 
[m3/s] 

QР = 5% 
[m3/s] 

гр. Сапарева Баня к.кор. 0.326 15.57 44 34 27 

Джерман  след Валявица 0.311 16.70 48 36 29 

Джерман  след фудиния 0.289 18.71 55 41 33 

Джерман след Горица 0.246 23.75 73 54 41 

Р.Джерман н.кор. 0.242 24.45 75 56 43 

Таблица 2 



Определяне на геометричните характеристика на речното корито 
на р. Джерман в среда на ГИС с модула HEC geoRAS. 

На основата на разработения ЦМТ в среда на ГИС с размер на 
растерната клетка 50х50 см и използването на хидравличния модел 
HEC geoRAS са генерирани напречните профили през 100м в участък 
на р. Джерман от гр. Дупница до гр. Сапарева баня. Генерираните 
напречни профили са основа и входна информация за хидравличния 
модел HEC RAS. 

Хидравлични изчисления с модела HEC RAS 

За изчисляване на хидравличните параметри на речното 
течение при зададените нормативни водни количества и 
определяне на характерни водни нива в речния участък на р. 
Джерман се използва хидравличния модел HEC RAS, основаващ 
се на стационарния и не стационарния режим на потока в 
реките.  



Резултата от използването на хидравличния модел е определянето 
на  дълбочината на течението (котата на свободната водна 
повърхност), широчината на водното огледало, котата на 
енергийната линия, наклонът на триене, скоростта на течението, 
критичната дълбочина (котата на линията на критичните 
дълбочини), обема вода под изчисления профил и хидравличния 
режим, при който се придвижва водното течение във всяко 
изследвано сечение. 
 
Резултатите от хидравличните изчисления при прието коригирано 
трасе на реката с баражи и водно количество с 5% обезпеченост  са 
представени в следната таблица и фигура. 
 



Km Q 
Кота 
дъно 

Кота 
водно 
ниво 

Кота 
енерг. 
линия 

Хидравл. 
наклон 

Средна 
скорост 

Намокр. 
сечение 

Широчина 
повърхн 

В 

Число 
на 

Фруд 

- m3/s m m m m / m m/s m2 m - 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5.9 33 592 592.61 592.83 0.02841 2.15 16.19 37.99 0.96 

5.8 33.1 589.89 591.23 591.27 0.00354 0.9 36.67 55.2 0.35 

5.7 33.2 589.4 590.21 590.49 0.02782 2.38 14.28 25.67 0.98 

5.6 33.3 587 589.87 589.87 0.00005 0.21 146.3 83.88 0.05 

5.5 33.4 586.42 589.86 589.87 0.00005 0.3 119.2 49.94 0.06 

5.4 33.5 585 589.86 589.86 0.00000 0.13 267.58 72.58 0.02 

Бараж 33.6 584 585.24 585.51 0.02321 2.31 14.55 20.8 0.88 

5.2 33.7 584 585.04 585.09 0.00389 1.06 31.83 40.53 0.38 

5.1 33.8 582.31 585.04 585.04 0.00011 0.36 99.69 55.55 0.08 

5.0 33.9 581 585.04 585.04 0.00002 0.23 158.31 56.97 0.04 

4.9 34 578.5 585.04 585.04 0.00001 0.17 210.01 61.33 0.03 

Бараж 34.1 577.02 579.1 579.29 0.01666 1.94 17.56 25.89 0.75 

4.7 34.2 576.8 579.04 579.07 0.00060 0.72 50.6 36.99 0.17 

4.6 34.3 575 579.06 579.06 0.00001 0.16 227.18 74.05 0.03 

4.5 34.5 573.31 579.06 579.06 0.00000 0.1 351.94 82.4 0.01 

Бараж 34.6 573 574.29 574.31 0.00100 0.72 49.63 46.32 0.21 

4.3 34.7 571.94 574.22 574.24 0.00046 0.65 56.33 35.72 0.15 

4.2 34.8 570 574.24 574.24 0.00000 0.13 294.79 113.27 0.02 

4.1 34.9 569 574.23 574.24 0.00000 0.12 343.05 98.23 0.02 

4.0 35 569 574.23 574.23 0.00001 0.17 226.24 67.41 0.03 

3.9 35.1 567 574.23 574.23 0.00000 0.19 204.17 50.54 0.03 

3.8 35.2 566.59 574.23 574.23 0.00000 0.14 286.64 68.82 0.02 

Бараж 35.3 566 566.99 567.4 0.02450 2.92 12.67 15.8 0.97 

3.6 35.4 564 566.74 566.74 0.00007 0.3 119.87 54.7 0.06 

3.5 35.5 563 566.73 566.74 0.00002 0.21 163.27 59.51 0.04 

3.4 35.6 561.59 566.73 566.74 0.00001 0.19 196.09 55.23 0.03 

3.3 35.7 560.73 566.73 566.73 0.00000 0.13 301.36 69.7 0.02 

3.2 35.8 558.47 566.73 566.73 0.00000 0.1 420.23 87.08 0.01 

Бараж 35.9 559 561.46 561.5 0.00090 0.9 40.04 21.45 0.21 

3.0 36 557 561.46 561.47 0.00006 0.34 114.85 43.49 0.06 

2.9 36.1 556 561.46 561.47 0.00001 0.19 203.87 70.54 0.03 

Бараж 41 555 556.03 556.15 0.01201 1.58 28.77 68.93 0.64 

Таблица 3. Резултати от хидравличните изчисления с помощта на модела HEC RAS  



Фигура 3. Надлъжен профил на р. Джерман с корегиран участък от баражи   



Определяне границите на площните сечения на принадлежащите земи и 
заливаемите ивици 

Резултати от 
хидравличните и 
хидроложките 
изследвания се 
представят в среда 
на ГИС, чрез 
разработване на 
линейни векторни 
слоеве на водните 
нива получени при 
водни количества с 
5% обезпеченост от 
хидравличния модел 
HEC geoRAS. 
Така разработените 
полигонови 
векторни слоеве на 
заливаемите ивици 
са представени на 
фигура 3 с картата 
на възстановената 
собственост или 
кадастрална карта в 
среда на ГИС. Фигура 4. Тематична карта с залятите площи при водно 

количество с 5% обезпеченост 



 Определянето на размера на заливаемите ивици и принадлежащите на реката 
земи е в съответствие с изискванията на Европейската рамкова директива за 
водите, както и със Закон за водите на Р България – допълнено и преработено 
издание от 2010 г. 

 Принадлежащите на реката земи и заливаемите ивици на практика осигуряват 
„пространство” за провеждане на сравнително високи води, които не могат да 
се оттекат плавно по речното легло при съответното състояние на реката, при 
което се провеждат сравнително често проявяващи се високи вълни.  

 В хидроложките изследвания за р. Джерман са изчислени оразмерителни 
водни количества с характерна обезпеченост, отговарящи на типа на 
проектните хидротехнически съоръжения. Баражите са хидротехнически 
съоръжения от III клас, т.е. оразмеряват се за максимално водно количество с 
обезпеченост Р = 5% (1 път на 20г.).   

 В хидравличните изчисления са определени водните нива при оразмерително 
водно количество за 5% обезпеченост. Така изчислените водни нива, определят 
границата на заливаемите ивици в изследвания участък от реката. 

 В среда на ГИС са представени съвместяването на заливаемите ивици с 
кадастралните карти на засегнатите райони с. Самораново, с. Ресилово, с 
Крайници, с. Овчарци и гр.Сапарева баня. 



 

 

 

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО 


