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РЕЗЮМЕ: 

Река Върбица или р. Сютлийка е река в Южна България, част от общия водосбор на 

река Арда, в чието поречие е изградена каскада „Арда”, състояща се от яз. Кърджали, 

яз. Студен Кладенец и яз. Ивайловград.  



Реката е най-дългия и най-пълноводния приток от поречието на р. Арда и с основен 

принос във формирането на оттока й.  В тази връзка от особен интерес е определянето 

на  параметрите на годишния отток на р. Върбица, явяващ се основен приток в яз. 

Студен Кладенец”. 

Река Върбица се влива в основната р. Арда в участъка от коритото й в зоната на 

второто стъпало от каскадата – в близост до опашката на  язовир „ Студен Кладенец“.  

РЕЗЮМЕ: 



ХИДРОГРАФСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 Площта на река Върбица А = 1203км2 или 23% от общия водосбор на р. Арда 

 Средна надморска височина от Н = 580м. 

 Дължина на река Върбица L = 92,4 [km] 

   



ХИДРОГРАФСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 В горното си течение р. Върбица се образува от р. Голяма и Малка река в центъра на 

град Златоград се вливат. 



След Златоград долината на Върбица се разширява, става по-слабо залесена и с 
множество меандри. В района на село Крилатица реката завива на север и запазва 
тази си посока до устието си, като долината
   

 става много широка. Влива се 
отдясно в река Арда (в язовир „Студен Кладенец“), на 220 m н.в., в района на 
село Соколско. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%BE


Хидроложка изученост на изследвания район 

Във водосборна на р. Върбица са 

разположени две хидрометрични станции от 

Националната опорна мониторингова мрежа 

на НИМХ  -  станция 312/61500 на  р. 

Върбица при сп. Джебел и 313/61450 на р. 

Върбица при с. Върли дол.  

 ХМС 312/61500 е открита през 1936 г. с 

кота „0“ на водочета 228,08м. Измерванията 

се извършват с лимниграф. 

ХМС 313/61450 е открита през 1951г. с 

кота „0” на водочета 292,22м. измерванията в 

станцията се извършват режимно, т.е. с 

рейка. 

№ 
XMC 

№ 
Местоположение 

Кота 

рейка, м 

Дата на 

откриване 
Река 

А, 

km2 

L, 

км 

H, 

м 

1 312/61500 Сп. Джебел 228,08 23.03.1936 Върбица 1149 88,15 584 

2 313/61450 С. Върли дол 292,22 20.04.1951 Върбица 471,2 54,85 647 

Таблица 2 

ХИДРОЛОГИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 



Характеристики на годишния отток  

Един от основните параметри на годишния отток, ползван при редица 

хидроложки изследвания е средномногогодишната стойност на оттока или, 

както е прието да се нарича  „норма на оттока”.  

 

Средномногогодишната стойност на оттока основно се изразява като : 

 

•средномногогодишно водно количество -  Q    [m3 /s]; 

•средномногогодишен обем на оттока      -  W   [m3] ; 

•модул на средномногогодишния отток    -  М    [l/s.km2];  

 

За изясняване размера на средномногогодишната стойност на оттока на р. 

Върбица към створ заустване на реката в яз. Студен Кладенец са използвани 

наличните - ХМС 312 и ХМС 313 с 78 годишен период на наблюдение. 



Разположението на ХМС 312 - в 

долното течение на река Върбица, под ХМС 

313, дава възможност тя изцяло да 

регистрира особеностите в колебанията 

на оттока в рамките на изследвания 

водосбор. Створът, предмет на настоящото 

изследване е разположен в  непосредствена 

близост след пункта на ХМС 312 при сп. 

Джебел. Разликата между във водосборните 

площи при изследвания створ и тази  при 

створ ХМС 312 на фона общата водосборна 

площ на р. Върбица от 1203 km2 е почти 

незначителна, само 54 km2 или 4,5%. Това 

дава основание наблюдаваните стойности 

на хидрометричните параметри в станция 

312 да могат с достатъчна точност да се 

приемат за определящи при оценката на 

параметрите на годишния отток към 

изследвания створ от поречието на р. 

Върбица, а тяхното прецизиране е базирано 

на използването на математичен подход 

основаващ се на линейната интерполация 

при изчисляване на параметрите на 

годишния отток.  



Определяне хидроложките параметри на оттока към створ заустване на река 

Върбица в яз. Студен Кладенец. 

Анализ на хронологичния ред от средногодишни стойности на оттока при станция 

312; - ползва се хидроложка редица от 78 годишен период от средномесечни и 

средногодишни стойности на оттока,  т.е.  от 1937 до 2014 година. 

 

Оценка на представителността на хидроложкия ред по отношение на  цикличността - 

чрез  метода  на сумарната крива на отклоненията.  
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Анализ на хидроложкия ред за еднородност -  по критерия на Wilcoxon. 

Резултата от теста показва че реда от средногодишни стойности е хомогенен 

при 5% доверителна вероятност; 

 

Определяне на статистическите параметри на годишния отток към ХМС 

312 чрез софтуерния пакет „HYFRAN PLUS”; 

  - Приет е изчислителен период от 1951 до 2004 год за ХМС 312.  

  - Емпиричните точки са получени чрез емпиричната формула на Чегодаев:        

(m - 0.3)
P = .100%

(N - 0.4)

 - За апроксимация на емпиричните разпределения е приет теоретичния модел 

на разпределение Пирсон III тип, чрез който е построена теоретичната крива на 

обезпеченост с граници на доверителна вероятност от 95% обезпеченост.  

ХМС Н А M 
Qср 

(m3/s) 
Cv Cs 

m кm2 l/s.km2 m3/s. - - 

ХМС 312 р. Върбица 

сп.Джебел 
584 1149 15.52 17,83 0,438 0.85 

таблица 3 



Обект 
А 

(km2) 

Нср 

(m) 

М 

(l/s.km2) 

Qср 

(m3/s) 
Cv 

W 

(106.m3) 

Заустване на р. Върбица 

в яз. Ст. Кладенец 
1203 580 16,25 19,55 0,43 616.53 

Прилагане на интерполационна зависимост; за определяне 

характеристиките на годишния към створа на заустване на р. Върбица в яз. 

Студен Кладенец се използвана интерпулационната зависимост от вида:  

створ 2

створ хмс

хмс

А
М = М   [l/s.km ]

А

 В таблица 4 са представени  резултатите на основните  параметри  на 

годишния оттока към изследвания створ от р. Върбица. 

таблица 4    



Генериране на масив от средно месни и годишнa стойности на оттока към 

створ заусване; 

Фиг. 3 Теоретичната крива на обезпеченост за годишния отток за створ заустване на р. Върбица в яз. Студен Кладенец 

Генерирането на масивите за 

изследвания створ е извършено чрез 

ползване на процентно представяне 

на месечен отток за периода на 

наблюдение при станцията и при 

прието биноминално разпределение 

на годишния отток 

Използвани са получените 

параметри Q m3/s и Cv, определени 

чрез интерполационната зависимост. 

Получената хидроложка редица 

от годишни стойности към створ 

заустване е представена чрез 

прилагането на математическата 

статистика в теоретична крива на 

обезпеченост – фигура 3.  



Месец 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Средно 

P % 17.40 18.41 14.47 9.31 6.02 3.67 1.48 0.82 0.83 3.14 7.59 16.87 100 

Qм m3/s 37.95 42.34 31.20 19.49 12.28 7.69 3.05 1.45 1.88 6.67 17.50 36.60 19.55 
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Месечното разпределение на оттока за фиктивна година в проценти и във водни 

количества, Q [m3/s], е представено в таблица 6 и фигура 4. От нея се вижда, че най-

силно е изразено маловодието през месеците юни - октомври. 

 

 

 

 

  

Фигура 4. Процентно разпределение на оттока за фиктивна година за створ заустване на р. Върбица в яз. Студен 

Кладенец 
 Таблица 6 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

 

 Съществуващите във водосбора на р. Върбица две хидрометрични станции 

312  и 313  от националната опорна мониторингова мрежа на НИМХ и 

набраните при створовете им, наблюдения и измервания на речния отток, не 

позволяват да се определят с достатъчна за инженерната хидрология точност 

измененията в параметрите на оттока на реката в многогодишен аспект;    

 Определяните параметри на годишния отток на р. Върбица въз основа 

редовете от наблюдения и измервания на количествените параметри на оттока 

при створ ХМС 312 могат чрез прилагане на математичен подход основаващ 

се на линейната интерполация с достатъчна точност да се пренесат за створ 

вливане в яз. Студен Кладенец;     

  Налице е значима неравномерност в колебанията на годишния отток на р. 

Върбица при створ вливане в язовира, доказваща се от получените при 

изследването резултат за коефициента на вариация - около Cv = 0.43, причина 

за което са резките колебания в оттока на р. Върбица видно от месечното 

разпределение на оттока постъпващ в язовира представено в таблица 6 и 

фигура 4. 



 

 

 

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО 


