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МОНОГРАФИИ 
 

Христова, Н. 2012. Речни води на България, С., Топпрес, 832 с. 
 

Монографията „Речни води на България“ е географски прочит на хидроложките процеси на 

територията на страната и анализ на управлението и използването на речните води. В нея се 

разкриват закономерностите, регионалните особености и локалната специфика на 

хидрографската структура, формирането и режима на речния отток, термиката на водните 

потоци и ледовите образувания в тях, вътрешногодишния ход на плаващите наноси, 

съдържанието на главните йони и минерализацията. Тя подрежда географския анализ в 

йерархичен ред от територията на цялата страна към хидрогеографските региони, водосборните 

области и главните поречия.  

Уводът на монографичния труд съсредоточава вниманието върху непрекъснатия процес на 

изучаване на речните води, който се характеризира с използването на различни подходи и 

методи и който е представен чрез разширяващ се спектър от теоретични и регионални 

хидроложки изследвания. Той представя както подходите и методите на хидроложките 

изследвания, така и резултатите от теоретичните и регионалните анализи на процесите в 

речните басейни от началото на ХХ до първото десетилетие на ХХI в. 

Втората част на монографията – Речна мрежа, съставена от две глави, обяснява 

палеохидроложката еволюция, съвременната пространствена организация на водните течения и 

възможните пътища за бъдещото развитие на хидрографската мрежа от синергетична гледна 

точка. Тя представя районите в страната с промени в талвеговата мрежа, следствие от 

бифуркации и пиратерии, и анализира йерархично подредената система от разновъзрастови 

хидрографски елементи чрез класификацията им по дължина и водосборна площ. В нея са 

разкрити гъстотата и плановият рисунък на речната мрежа, поредността и степента на извитост 

на гравните водни течения, структурата на речните системи, конфигурацията на речните 

басейни. Първата част на книгата детайлизира хидрографската карта на България чрез 

описанието на 2400 реки, подредени по хидро-географски региони, главни водосборни басейни 

и главни поречия. 

Втората част на монографията – Речен отток, съставена от шест глави, разкрива 

териториалните изменения на процесите, участващи в хидроложкия цикъл, състоянията на 

високи и ниски води и основните режимни характеристики на водните потоци (температура, 

ледови образувани, плаващи наноси, минерализация) както при естествен природен комплекс, 

така и в условията на антропогенни въздействия. Тя анализира географските измененията на 

отточните условия чрез модула и коефициента на речния отток, откроява териториите с 

различна воднобалансова и генетична структура на речния отток, проследява проявата на 

зоналност и азоналност в годишните колебания и многогодишния ход на водните обеми. 

Монографията дава информация за средномногогодшната стойност на водните запаси, 

определена за различни изчислителни периоди. Тя генерализира отточните колебания в 

границите на хидроложкия цикъл чрез обобщените времеви и вероятностни параметри на 
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пълноводието и маловодието и на сезонните и месечните водни обеми, чрез типизацията на 

речния режим и неговата хидроложка регионализация. Тя очертава устойчивостта на 

средногодишната температура, фазите на затопляне и изстиване и температурната амплитуда 

на водните течения във времеви и географски аспект и откроява големите различия в при 

ледовите образувания в планинските и равнинните райони. Допълва хидроложката картина на 

България чрез анализите за силно изменчивите във времето и по територията обем и режим на 

плаващите наноси и мътността, чрез очертаните хидрохимични типове и провинции и 

териториалното разпределение на минерализацията. 

Третата част на монографията – Управление и използване на речните води, съставена от две 

глави, проследява промените в принципите и подходите на водната политика на България и в 

използването на речните води за стопански нужди и от домакинствата. Тя поставя акцент на 

законодателните решения от 1920 г., и тяхното актуализиране в началото на ХХІ в., основани 

на идеята за басейнов подход при водния мениджмънт и Европейската рамкова директива на 

водите и разглежда новата визия за водите, изискваща баланс, устойчивост, социална и 

екологична справедливост, икономическа полза за настоящите и бъдещите поколения. Тази 

част на монографичния труд представя още речните водни обеми, въвлечени в индустрията 

(промишленост и енергетика) и разходвани за питейно-битово водоползване в границите на 

водосборните басейни и главните поречия през първото десетилетие на ХХІ в. 

Заключението – Зоналност и азоналност на хидроложките процеси, разкрива 

хидрографската структура и речния режим през призмата на техните закономерни прояви и 

географски особености. В него се дефинират три хидроложки провинции и три височинни 

хидроложки зони. 

Монографията „Речни води на България“ обобщава направените досега изследвания и 

вплита тях оригинални разработки на автора. Графичните изображения в текста са 

осъвременени по отношение наименованието на селищата и реките и са обработвани откъм 

контрастност.  
 

 

УЧЕБНИЦИ И РЪКОВОДСТВА 

 

Христова, Н., К. Радева, 2011. Обща хидрология. Задачи. Тестове. Учебна практика. С., 

Топпрес, 1–60. 
 

Ръководството е предназначено за семинарни занятия и учебни практики по Обща хидрология. 

Включва две части. Първата част е съставена от десет раздела, всеки от които е структуриран в 

две части: задачи и тестове. Задачите са от различни типове – попълване на таблици, схеми и 

диаграми, картосхеми, изчисляване на хидроложки параметри, изчертаване на хидрограми, 

хидрографи и графични зависимости, характеристика на воден обект по определен обем от 

изходна информация и др. Тестовете включват въпроси със стандартните четири отговора, със 

схеми и диаграми за идентифициране на процес или явление, с буквени и цифрови кодове за 

означаване на определена характеристика на воден обект, със свободен отговор и др. 
 

Христова, Н., 2009. Обща хидрология. С., 2009, Топпрес, 1–252. 
 

Учебникът по Обща хидрология разкрива процесите и явленията в хидросферата и анализира 

водните обекти в нея. Той е организиран в девет глави, които имат сходна структура. 

Последната дефинира всеки от водните обекти, представя факторите за неговото образуване и 

еволюция, обяснява особеностите на водния баланс, режима, движенията, термиката, йонния 

състав и водните екосистеми на водите, разглежда значението на изучавания воден обект за 

процесите в природата и за стопанската дейност.  
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Първа глава проследява произхода и структурата на хидросферата, състава, свойствата и 

движенията на водите в нея, както и процесите, които протичат в нейните граници. Втората 

глава представя обекта и предмета на науката хидрология, възникването и развитието на 

хидроложките изследвания. В трета глава се разглежда хидролитосферата чрез 

характеристиките на хидрогеоложките структури, класификацията на подземните води по 

различни признаци, движението, термиката и йонния състав на подземните водни тела. 

Четвърта глава на учебника е посветена на реките. Тя е насочена към разкриването на 

хидрографските и хидроложките параметри на речните системи. Следващата, пета глава, 

обяснява морфометрията, морфографията и произхода на езерата, режима, движенията и 

химичния състав на езерните води. Шеста глава съобщава за видовете заблатявания и 

особеностите на блатата като водни обекти. Седма глава разкрива хидрологията на ледниците, 

а осма – спецификата на моретата (океаните) като водни обекти. Девета глава дефинира 

понятията водни запаси и ресурси и разкрива тяхното географско разпределение и стопанско 

значение. 
 

СТАТИИ В БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДИ РЕФЕРИРАНИ СПИСАНИЯ 
 

1. Hristova, N., G. Zelezov. 2012. Concentration of Heavy Metal in Pomorie Wetland. – Проблеми 

на географията (под печат).  
 

Докладът анализира хидрохимичното състояние на Поморийското езеро на основата на проби от 

дънния субстрат за съдържанието на тежки метали. Резултатите не установяват значителни 

превишения на съдържанието на мед, олово и цинк над фоновите концентрациите. Изследването 

регистрира в отделните части на езерния басейн специфична зависимост: на висока концентрация на 

желязо отговаря ниска концентрация на манган и обратно. 

 

2. Христова, Н., К. Радева. 2011. Географски анализ на минималния месечен отток в 
България. – Год. СУ, ГГФ, 2, 104. 

 

Изследването е насочено към географските аспекти в устойчивостта на минималния месечен 

отток на територията на страната. То се основава на данните от 218 хидрометрични станции и 

се реализира чрез индекса 
anQ

Q
I min

min  . Резултатите открояват голяма неустойчивост на най-

ниския отток в повече от половината речни басейни и големи стойности на Imin при реки с 

преобладаващо карстово подхранване. Не се открояват географски закономерности в 

териториалното разпределение на индекса на минималния отток. Необходимото екологично 

водно количество през лятното маловодие на най-сухите години не е обезпечено. 

 

3. Hristova, N. 2011. Major basins in Danube hydro-geographical region in Bulgaria. – Forum 

geografic. Studii şi cercetări de geografie şi protecţia mediului (in press). 
 

Изследването дефинира главните поречия в Дунавския водосборен басейн. В неговата основа 

са хидрографските характеристики на дунавските притоци, елементи от речната система на р. 

Дунав, но на територията на страната образуват самостоятелни водосборни басейни. Анализът 

предлага обособяването на девет главни поречия – Северозападни реки, Лом, Огоста, Вит, 

Осъм, Янтра, Русенски Лом, Дунавски добруджански реки и Нишава. Направената 

диференциация дава възможност за по-справедливо управление на водните ресурси в 

Дунавския район за басейново управление, поради сходствата в режимните характеристики и 

водоползването в предложените поречия. 
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4. Hristova, N. 2011. Христова, Н. 2010. Регионални особености на палеохидроложката 
еволюция. – Год. СУ, ГГФ, 2, 103.  

 

Статията разкрива и обединява изследванията върху развитието на долинната мрежа и ги 

подрежда във времеви и географски аспект, за да да разкрие картината на палеохидроложката 

еволюция на територията на страната. Тя удостоверява строгия контрол на тектонския строеж 

върху конфигурацията на речната мрежа и голямото значение на геоморфоложкия фактор, 

климатичните условия и хидродинамиката за промените в хидрографската структура. 

Анализите разкриват няколко района с промени в пространствената ориентация на водните 

течения следствие на бифуркации и пиратерии – Среден Предбалкан, Централна и Източна 

Стара планина, Краище и Средногорие. Бъдещото развитие на речната мрежа, анализирано 

през синергетичната парадигма, се съдържа в съвременната структура и конфигурация на 

речната мрежа. Последната включва елементи с „различна възраст”, „младите” от които са 

структури на бъдещето.  
 

5. Hristova, N., 2010. Hydrological picture of Nišava trans-boundary catchment. – Geographical 

Institute “JOVAN CVIJIĆ” SASA, 60, 2, 1–14. 
 

Статията е хидрографско и хидроложко проучване на р. Нишава и нейните притоци, които са 

едни от трансграничните речни течения и водосбори в България. Тя утвърждава изворната 

област на главната река в района на Западна Стара планина и разкрива пространствената 

ориентация на водните потоци от речната система. Изследването представя годишния воден 

обем при различни обезпечености, както и неговите колебания. Пространствено-времевите 

параметри на отточния режим и екстремните състояния са анализирани в границите на 

хидроложка и на воднобалансовата година. Те дават основание за обособяването във 

водосборната област на планинска и равнинна част. Получените резултати са основа за 

трансгранично сътрудничество в управлението и използването на водните ресурси на р. 

Нишава. 
 

6. Христова, Н., Г. Железов. 2009. Антропогенни трансформации на Поморийската влажна 
зона. – Год. СУ, ГГФ, 2, 102, 5–12. 

 

Изследването е насочено към измененията във водното огледало и съпътстващите го изменения 

във водния баланс и режим на Поморийското езеро. То се основава на аерофотоснимки и 

топографски карти за различни години и на хидроложки данни. Анализът на създадените 

пространствените модели удостоверява: трайни трансформации в цялата влажни зона 

следствие от създадените обширни изпарителни басейни за добив на сол в северната и западна 

част на езерото през периода 1941–1965 г.; значително намаляване на водните обеми в малките 

изолирани водни тела, разположени южно и югоизточно от основния воден басейн. Частично 

ограничаване на еутрофикационните процеси е възможно след ремонт и възстановяване на 

хидроинженерни съоръжения за възстановяване на хидрологичния баланс на екосистемата и 

връзката с Черно море. 
 

7. Христова, Н. 2009. Воден режим на Дуранкулашката система от влажни зони. – Год. СУ, 

ГГФ, 2, 101, 31–42. 
 

Статията анализира водния режим на Дуранкулашкото езеро – влажна зона с глобална 

значимост, Рамсарски обект от 1984 г. и орнитологично важно място в Европа от 1989 г. според 

BirdLife International, защитена местност от 1980 г. и природна забележителност от 1989 г. В 

нейната основа са ежедневните данни за водните стоежи. Установена е структурата на водния 

баланс, параметрите на периодите с високи и ниски нива, вариабилността на 

вътрешногодишните колебания, екстремните стойности и многогодишните колебания на 

водните нива. 
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8. Hristova, N. 2008. Volumul şi regimul resurselor de apă din spaţiul Dunării în managementul 
integrat. – Geographical studies and environment protection research, № 7, 93–100. 

 

Изследването анализира обема и режима на водните запаси във водосборните басейни на 

дунавските притоци, които се включват в границите на Дунавския район за басейново 

управление. Параметрите на речния отток са представени чрез годишния воден обем и неговата 

изменчивост за периода до 1990 г., а режимните характеристики – чрез отточните фази, 

дефинирани на основата на среднофиктивното месечно разпределение на водните обеми. 

Получените резултати са важни за анализите на хидроложките процеси в долното течение на р. 

Дунав. 
 

9. Христова, Н., 2007. Вътрешногодишно разпределение на оттока в границите на 

воднобалансовата година. – Год. СУ, ГГФ, 2, 100. 
 

Статията дефинира понятието воднобалансова година и анализира отточния режим чрез 

пълноводието и маловодието, определени въз основата на месечните водни обеми, които са по-

големи и по-малки от средния многогодишен отток. Предложеният подход открива по една 

пълноводна и маловодна фаза, както и водосборни басейни, в които хидроложкият цикъл 

протича за по-малко от 12 месеца. Времевите характеристики на маловодните и многоводните 

състояния доказват голямото разнообразие в конфигурацията на хидрографите по територията 

на страната  и са основа за открояването на няколко типа речен режим. 
 

10. Христова, Н. 2007. Параметри на високите вълни във високопланинските поречия. – Год. 

СУ, ГГФ, 2, 99, 71–86. 
 

Изследването детайлизира картината на речния режим във високопланинските речни басейни 

чрез пространствено-времевите параметри на високите вълни (честота, продължителност – на 

подем, спад и обща, коефициент на неравномерност и коефициент на формата, обем, водно 

количество), които маркират едно от граничните състояния на речните басейни и са един от 

индикаторите за условията в трансформиращата система. То се основава на данните от 22 

хидрометрични станции (или всичките възможни). Резултатите очертават ежегодна проява с 

изключително голяма честота на високите вълни през месеците май и юни, средно времетраене 

от два до девет–десе дена, продължителността на подема – от 16 до 112 часа, 

продължителността на спада – от 26 до 137 часа; средно водно количество в границите 0,55 и 

52,9 m
3
/s, и максимално – от от 1,05 до 191,0 m

3
/s, средномногогодишният обем – между 

281.10
3
 и 28132.10

3
 m

3
, по-голяма продължителност на спада спрямо тази на подема.  

 

11. Христова, Н., Г. Железов. 2007. Хидрографска картина на Лудогорско-Добруджанския 
район. – Год. СУ, ГГФ, 2, 98, 75–92. 

 

Изследването допълва и обогатява хидрографската картина на Лудогорско-Добруджанския 

район чрез хидрографските, морфометричните, хидроложките и хидробиологичните 

показатели на водните обекти. Реализира се на основата на дигитална карта, базирана на 

топографската карта на България в М 1:100 000. Измерени са дължините на 45 реки и 

суходолия, площите на речните басейни на 24 от тях, както и териториалния обхват на площите 

заети от обработваеми земи, горски, храстови и тревни формации. Водните течения от района 

се включват в осем класа (от общо 36 възможни) по отношение на тяхната дължина и 

водосборна площ, като броят им е сравнително равномерно разпределен в отделните групи. 

Всички езера и блата в Лудогорско-Добруджанския район се дефинират като влажни зони, като 

тези от тях, разположени край дунавския бряг и във вътрешността са езерно-блатен тип, а тези 

от черноморското крайбрежие – от морския тип влажни зони. 
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12. Hristova, N. 2007. Geographical specificity of the river’s regime in Bulgaria. – Geographical 

institute “JOVAN CVIJIĆ” SASA, 57, 2, 71–77. 
 

Статията разкрива географските особености на отточния режим на територията на страната. Тя 

се основава на повече от 200 хидрограми за различни региони. Резултатите открояват Северна 

България, Краище и Средногорие от Южна България, като райони, в които отточният режим е 

последователност от лятно-есенно маловодие, преходна отточна фаза през есенните месеци и 

пролетно пълноводие. Южните територии на страната се отличават с една многоводна фаза 

през зимния хидроложки сезон и една маловодна фаза през летните месеци. Във 

високопланинските райони годишният хидроложки цикъл включва две състояния на високи 

води във вид на пролетно-лятно пълноводие и повишения на оттока през ноември и/или 

декември и две устойчиви маловодни фази през летния хидроложки сезон и през периода 

януари-февруари (март). 
 

13. Христова, Н. 2004. Типизация на отточния режим в България. – Год. СУ, ГГФ, 2, 96, 129–

153. 
 

Изследването предлага типизация на отточния режим на територията на страната. В неговата 

основа е анализът на среднофиктивното разпределение на оттока за 218 речни басейни. 

Типовете речни режим са въведени въз основата на броя на отточните фази, а подтиповете 

времевите параметри (начало, край, продължителност) на пълноводието и маловодието. 

Дефинирани са три типа речен режим: умерено-континентален тип – с пролетно пълноводие, 

лятно маловодие и повишения на водните обеми през зимните месеци; континентално-

средиземноморски тип – с есенно-зимно пълноводие и лятно маловодие; планински тип – с 

пролетно-лятно пълноводие, лятно и зимно маловодие и повишения на водните нива през 

ноември и декември. В умерено-континенталния и континентално-средиземноморския тип 

отточен режим се дефинират два подтипа, а в планинския – четири подтипа.  
 

14. Христова, Н. 2003. Методични въпроси относно типизацията на речния режим в 

България. –Год. СУ, ГГФ, 2, 95, 113–120. 
 

Статията проследява подходите и принципите за типизация на отточния режим на територията 

на страната и предлага система от показатели за класифицирането на речния режим. Тя се 

основава на допускането за непрекъснатата и последователна смяна на състояния с различна 

водност в речните течения, означавани като отточни фази. Методологичната конструкция 

предлага типизиране на реките по броя на отточните фази и обособяване на подтипове въз 

основата на времевата проява и продължителността на пълноводието и маловодието, както и 

въз основата на повишенията и пониженията на оттока с по-малка продължителност от тази на 

основните фази. Основа за получаване на посочените характеристики е среднофиктивното 

разпределение на оттока. 
 

 

СТАТИИ И ДОКЛАДИ В СБОРНИЦИ ОТ НАЦИОНАЛНИ И 

МЕЖДУНАРОДНИ НАУЧНИ ФОРУМИ 
 

15. Hristova, N., G. Zelezov. 2012. Comparative analysis of Burgas and North black sea wetland 

systems in Bulgaria. International Conference on Marine and Coastal Ecosystems 

(MarCoastEcos2012): increasing knowledge for a sustainable conservation and integrated 

management. 25–28 April 2012, Tirana, Albania (in press). 
 

Статията сравнява степента трансформациите на водните огледала на Северночерноморските 

влажни зони (Дуранкулашка и Шабленско-Езерецка) с тези на Бургаските, на основата на 

динамични модели, получени от аерофотоснимки за различни години. При всички езерни 
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басейни се установява намаляване на водната площ – резултат от различни видове 

антропогенни въздействия (прекъсната връзка с морския басейн, земеделска дейност и др.). 

Процесите на еутрофикация при Северночерноморските влажни зони се удостоверяват от 

увеличените площи на хидрофитната растителност. Солодобивът в Поморийското езеро датира 

преди заснемането на езерото, което на дава възможност за оценка на степента на изменение. 

Трансформациите при Атанасовското езеро са следствие обособяването в него на солници. 

 

16. Христова, Н. 2011. Наименования на реките в България. – В: География и регионално 

развитие. Научни конференции, Созопол, септември (под печат).  
 

Изследването проследява различните по време слоеве в хидронимията на територията на 

страната и териториалните особености в разпределението на речните наименования. Той се 

основава на топонимичните изследвания в България и представя хидроними с тракийски, 

гръцки и славянски произход, както и семантичното значение на запазените турски 

наименования на водните течения. На основата на повече от 2000 речни названия са изведени 

най-често повтарящите се и е анализирана географската обвързаност на някои от хидронимите. 

Заключението подчертава необходимостта от въвеждането на единно наименование за дадена 

река, както и необходимостта от промяна в някои хидроними. 
 

17. Hristova, N., K. Radeva. 2011. Regional analysis of water stress in Bulgria. – In: Seven 

International conference „Global changes” 15–16 April, Sofia (под печат).  
 

Изследването анализира географските аспекти на водния стрес в районите за басейново 

управление чрез т. нар. индекс на воден стрес (WSI), който включва три индикатора – 

Falkenmark index (FI), Index of water exploitation (WEI) and Water demand/need indicator (WDI). 
То установява ниско ниво на воден стрес по индекса WSI за всички райони с изключение на 

Дунавския и различни нива на воден дефицит в отделните региони по останалите показатели. 

Причините за географското разпределение на недостига на вода се обяснява с нееднаквата 

обезпеченост и степен на водоползване в районите за басейново управление. 
 

18. Hristova, N., T. Tsenova. 2011. Extreme low flow in Nishava river basin. – In: International 

conference „Global changes” 15–16 April, Sofia (под печат).  
 

Изследването анализира продължителността и честотата на екстремно ниския отток в басейна 

на р. Нишава. Основава се на ежедневните водни количества при всички хидрометрични 

станции за целия наблюдателен период  и на т.нар. прагов метод. Последният приема за праг на 

много ниски води 10 %-квантил, определен през 50 % квантил на ежедневните водни 

количества. Анализът на получените резултати установява проява на екстремно минимални 

водни количества през зимния хидроложки сезон за високопланинската част от водосборната 

област и през лятно-есенния сезон за долните течения. Продължителността на периодите с 

хидроложка суша е от един до 30 дена, а честотата варира в широки граници при отделните 

водосбори.  
 

19. Hristova, N. 2011. Hydrological regime in Bulgaria according to the monthly maxima and 

minima of runoff. – In: Fourth International Scientific Conference “Water – problems and solutions”, 

FMNS–2011, 08–11.06.2011, Blagoevgrad.  
 

Статията класифицира (типизира) реките в България чрез първия, втория и третия отточен 

максимум и отточен минимум (МАХ1, МАХ2, МАХ3, МИН1, МИН2, МИН3), на основата на 

данни от 200 хидрометрични станции. Резултатите очертават две групи речни басейни въз 

основата на проявата на първия отточен максимум – едната (означена като тип Н1) е с първи 

отточен максимум през март–юни, а втората (означена като тип Н1) с първи отточен максимум 
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и ноември–февруари, и две групи според времевата проява на първия отточен минимум: 

първата (означена като тип L1) е с главен минимум през лятно-есенните месеци, а втората 

(означена като тип L2) е с основен средномесечен минимум през зимните месеци. 

Комбинацията от времевата проява на отточните максимуми и минимуми дефинира три типа 

речен режим: H1L1 – с пролетен отточен максимум и лятно-есенен отточен минимум 

(характерен за по-голямата част от територията на страната, в която реките имат дъждовно-

снежно подхранване); H1L2 – пролетен отточен максимум и зимен отточен минимум 

(установен за високопланинските райони, където водните течения имат снежно-дъждовно 

подхранване); H2L1 – със зимен отточен максимум и лятно-есенен отточен минимум 

(характерен за югоизточна България, в речните басейни с дъждовно-подхранване).  
 

20. Hristova, N. 2010. Unevenness of the river flow during water-balance year in the Iskar river 
basin. – 6 International conference „Global changes”, 16–17 April, Sofia. 

 

Статията поставя на фокус вариабилността на отточния режим в границите на водноблансовата 

година по два показателя – честота на пълноводието и маловодието с определена 

продължителност и коефициент Α = Wh/Wl.  Изследването се основава на данните от 18 

хидрометрични станции в поречието на р. Искър, поради обстоятелството, че последното 

обхваща територии с различни климатични и ландшафтни условия, както и антропогенно 

натоварени участъци. Получените резултати потвърждават относително голямата устойчивост 

на отточните фази във високопланинските басейни (състоянията на високи води с 

продължителност три–четири месеца и на ниски води с времетраене осем–девет месеца се 

регистрират в над 70–80% от всички случаи) и голяма изменчивост и неустойчивост в 

равнинната част на изследваното поречие. Най-големите стойности коефициента Α се отчитат в 

района на Рила, а най-малките – при притоците, които дренират карстови води. Двата 

показателя са основа за дефинирането на три типа режим – рилски, старопланински, равнинен 

и карстов. 

 
21. Христова, Н., А. Найденова, 2010. Закономерности и локална специфика в хидрографска 

структура на Черноморския водосборен басейн. – В: География и регионално развитие, 

София, БАН, 223–230. 
 

Изследването дефинира главни поречия в Черноморския водосборен басейн на основата на две 

групи показатели – географски (изворна и устиена област) и хидрографски (дължина и 

водосборна площ на реките, гъстота на речните системи). Обособени са следните главни 

поречия – Черноморски добруджански реки, Варненско-Белославски реки, Източно-

Старопланински реки, Бургаски реки, Странджански реки. Предложената подялба на 

Черноморския водосборен басейн е по-детайлна от възприетата в Хидроложки атлас на 

България (1960) (в която реките са групирани в три главни поречия – Провадийска, Камчия, 

Крайморски реки) и по-прецизна от тази, използвана в Черноморския район за басейново 

управление на водите (която включва седем поречия – Черноморски добруджански реки, 

Провадийска, Камчия, Севернобургаски реки, Мандренски реки, Южночерноморски реки, р. 

Велека, р. Резовска).  

 
22. Христова, Н. 2010. Странджа върху хидрографската карта на България. – В: География и 

регионално развитие. Научни конференции, Созопол, септември. Фондация ЛОПС. (под 

печат). 
 

Изследването анализира речната мрежа в района на Странджа планина на основата на данни от 

картни листове в мащаб 1:50 000. То проследява гъстотата и конфигурацита на речната мрежа, 

както и хидрографските параметри на главните реки и техните притоци до втори разряд. 

Получените резултати открояват Странджа на хидрографската карта като територия с голяма 
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гъстота на речната мрежа за преобладаващо хълмист релеф, с разнообразие във формата и 

симетричността на речните басейни и с водни течения, които образуват много силно извити 

меандри. Едновременно с това се регистрира добре изразената географска закономерност за 

нарастването на гъстотата на талвеговата мрежа с увеличаването на надморската височина, 

независимо от наличието на окарстени райони, както и типичното за страната доминиране на 

реки, които са малки и средни по дължина и водосборна площ. 

 
23. Zhelezov, G., N. Hristova. 2010. Ecological Status of wetland „Atanasovsko Lake”. – BALWOIS 

2010 – Ohrid, Republic of Macedonia, 25–29 May 2010. 
http://www.balwois.com/balwois/publication2010.php 

 

Анализът в изследването е насочен към трансформациите на водната площ и измененията на 

хидроложките параметри на Атанасовското езеро. Той се основава на информацията от 

аерофотоснимки за различни години през периода 1941–1995 г. Като ключов момент в 

еволюцията на водния басейн се определя неговото разделяне на две части и антропогенната 

инвазия, представена от солодобива. 

 
24. Hristova, N. 2009. Hydrological specific of Pirin Mountain. – Third International Scientific 

Conference FMNS-2009, 03–07.06.2009, Blagoevgrad, 307–312.  
 

Изследването анализира мястото на Пирин на хидрографската и хидроложката карта на 

България. В хидрографски аспект Пирин се отличава с доминирането в източния и склон на 

реки, които са малки по дължина и водосборна площ, а в западния – на водни течения от 

категорията средни. Ххидроложката специфика на изследваната територия се определя от по-

ранното начало на хидроложкта година – м. октомври, и проявата на две състояния на високи и 

на ниски води. Хидрографската и хидроложката специфика на Пирин е предпоставена от 

климатичните условия, езерата във високопланинската част и карста в повечето водосбори. 

 
25. Христова, Н., М. Русев. 2009. София в географското и геополитическото пространство на 

България, Балканите и Евразия. – В: „София 130 години столица на България“. Сборник 

научни статии, С., Столична община, 21–30. 
 

Статията доказва, че кръстопътното географско положение на София и отрежда ключово място 

в географското пространство на България. Географските позиции на столичния град спрямо 

политическите центрове на Балканите и придават важни политикогеографски функции. 

Разположението на София в югоизточния регион на Европа я превръща в един от 

геостратегическите центрове на стария континент, а нейната относителна близост до най-

активните огнища на напрежение на Балканите, Кавказ, Средна Азия и Близкия изток – 

геополитическа тежест. 

 
26. Lukanov, A. N. Hristova. 2008. Evolution of gully and river network in catchments of Bjala 

River. 2008. – 5 International conference „Global changes” 15–16 April, Sofia.  
 

Проучването анализира изменението в плътността на талвеговата мрежа на р. Бяла и нейните 

притоци под влиянието на природни и антропогенни въздействия. Основава се на топографски 

карти и аерофотоснимки. Разглежда развитието на ерозионните форми и формирането на 

речната долина като процес, който преминава през атрактори от няколко различни нива: 

ерозионните бразди са атрактор от първо ниво – привличат повърхностно оттичащите води от 

дъжд и снеготопене; ровините – атрактори от втори ранг, заради съсредоточаването в тях на 

временни водни потоци; долините – атрактори от трето ниво.  
 

http://www.balwois.com/balwois/publication2010.php
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27. Hristova, N. 2008. The evolution of river system – synthesis of linear and cyclic time. – 5 

International conference „Global changes” 15–16 April, Sofia.  
 

Изследването анализира проявите на циклично и линейно време в речната система като 

хидрографска структура и като речен отток. То се основава на показателите на двата типа 

време във философската литература. Еволюцията на водните потоци е демонстрация на 

линейното време поради ясното начало в тяхното формиране и развитието им в посока 

усложняване. Тя е свидетелство и за разклоняване на времето, заради свързването на водни 

потоци с различна възраст. Редуването на два епизода – пълноводен и маловоден, в процеса 

речен отток, е от една страна проява на цикличното време, поради тяхната повторяемост през 

годините и на линейното време, поради тяхното формиране, съществуване и разрушаване. 

Еволюцията на речната система може да се разглежда като проява на линейно-циклично време. 

 
28. Христова, Н. 2008. Хидроложка специфика на Лудогорско-Добруджанския район. – 

Научна конференция „География и регионално развитие”, Созопол, 47–56. 
 

Изследването анализира хидроложките параметри на повърхностните води в Лудогорско-

Добруджанския район. Той допълва хидрографската картина на тази част от територията на 

страната и разширява информацията за умереноконтиненталния тип отточен режим. Основа за 

анализа са месечните водни количества при 13 ХМС и ежедневните данни за реките Суха и 

Батова. При всички поречия се установяват три отточни фази, като при реките Царацар, 

Сенковец и Канагьол не се регистрират прииждания през преходната фаза, за разлика от р. 

Батова и р. Суха. Водните запаси във всички речни басейни са с малък обем и с много голяма 

изменчивост в многогодишен план.  

 
29. Hristova, N. 2008. The regime of water level of lakes Durankulak and Shabla. – BALWOIS 2008 

– Ohrid, Republic of Macedonia, 27–31 May, 2008. 

http://www.balwois.com/balwois/full_paper/ffp-1253.pdf. 
 

Изследването анализира Дуранкулашката и Шабленската влажни зони от хидрологична гледна 

точка. Неговите резултати показват различия в относителния дял на едни и същи 

воднобалансови елементи за двете езера, но сходен режим – с високо ниво от м. ноември до м. 

юни и ниски нива от м. юли до м. октомври. Екстремните водни нива се проявяват през 

различни години за двата изследвани хидроложки обекта. Нееднаквото участие на източните на 

подхранване намира отражение в по-големите колебания на езерния режим при Шабленската 

влажна зона в сравнение с Дуранкулашката.  

 
30. Hristova, N. 2007. Hydrological risk in Danube region in Bulgaria. – International Symposium 

on Geography. GEOMED 2007; June 5–8, 2007 Antalya, Turkey. 
 

Проучването анализира екстремните параметри на речния отток в Дунавския водосборен 

басейн. То се основава на данните за високите вълни и изследва тяхната хронологична проява, 

честота им в границите на хидроложката година и честотата с определена продължителност. 

Резултатите разкриват проява на екстремно високи води почти всяка година и почти през 

всички месеци, максимална честота през месеците май и юни, времетраене от 26 от 179 часа и 

голяма асиметрия (бърз подем и плавен спад). Те дават основание за обособяването на два 

географски региона по отношение на честотата на високите вълни – източен, с максимална 

честота на високите вълни през м. май и централен и западен, с максимална честота на 

високите водни нива през м. юни, както и два района по показателя продължителност – 

планински и равнинен. 
 

http://www.balwois.com/balwois/full_paper/ffp-1253.pdf
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31. Hristova, N. 2007. Types of flow’s regime of Bulgaria. – Jubilee Scientific Conference „65 years 

University of Architectures civil engineering and geodesy”. Sofia, May, 2007. 
 

Докладът разширява изследвания на автора за типовете и подтиповете отточен режим на 

територията на страната. 

 
32. Hristova, N. 2007. Coevolution in river system. – In: Global changes and problems – theory and 

practice, International conference, 20–22 April, Sofia, 85–86. 
 

Докладът разглежда речната система като съвкупност от йерархично подредени 

разновъзрастови фрагменти, които имат съгласувано, кохерентно поведение. 

Съединяването и интегрирането на водни потоци в един пространствено-времеви коридор 

е своеобразен консенсус и определя автономността на образуваната речна система. 

Сложното обединение синтезира в себе си както предшестващи исторически състояния 

(стадии) на развитие, така и бъдещи.  

 
33. Hristova, N. 2006. The arrow of time and the hydrological processes. – The first congress of 

Serbian geographers. April, Sokobanja, Serbia 2006. 
 

Докладът търси доказателства за стрелата на времето в еволюцията на речните системи и в 

поведението на речния отток. Формирането на съвкупност от речни потоци на дадена 

територия е процес, който се характеризира с усложняване на пространствената структура, 

което е свидетелство от синергетична гледна точка за стрела на времето в развитието на 

талвеговата мрежа в отделните речни басейни. Поведението на речния отток спрямо външното 

време не предполага разлика между минало и бъдеще, т. е няма стрела на времето. Неговите 

най-типични прояви – пълноводието и маловодието, могат да се разглеждат като структури, 

които се образуват, развиват и изчезват, т.е като дисипативни, а последните имат стрела на 

времето. 

 
34. Христова, Н. 2006. Режим на водните ресурси във високопланинските райони. – В: 

География и регионално развитие. Научни конференции, Созопол, септември. Фондация 

ЛОПС, 251–266. 
 

Изследването разкрива картината на хидроложките процеси във високопланинските райони. То се 

основава на 16 речни басейна със средна надморска височина над 1800 m и на няколко показателя – 

брой случаи с определена продължителност на пълноводието и маловодието, повторяемост на 

отточните максимуми и минимуми. Вътрешногодишният режим на водните ресурси се отличава с 

голяма устойчивост на времевите параметри на месечните отточни максимуми и минимуми и на  

отточните фази, с ежегодни повишения на оттока през периода ноември–декември, които се 

проявяват като месечен максимум или като втора фаза на пълноводие.  

 
35. Hristova, N. А. Chervenakova, 2005. Potential of the rivers in Bulgaria for rafting. – In: 

International scientific Conference. South-west University, 8–11 June 2005. 
 

Докладът представя потенциалът на някои реки в България за рафтинг чрез характеризиране на 

речни участъци от Струма, Места, Арда, Тунджа и Искър по отношение на тяхната трудност и 

чрез времената проява, честота и продължителността на високите вълни в тях.  
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36. Hristova, N. 2005. Volume and regime of water resources of region for integrated manadment. – 

In: International conference „Global changes and new challenges of 21
st
 century”, София, 20–

22 April, Sofia, 141–145. 
 

Анализът на водните запаси в районите за басейново управление представя както общия обем 

на речните води, така и тяхното вътрешногодишно разпределение в генерализиран вид – основа 

за сравнителен анализ на отточните колебания през годината в отделните поречия.  
 

37. Hristova, N. 2005. New paradigms in hydrology. – В: Зборник на трудови од Третиот конгрес 

на географите на Република Македонија, Македонско географско друштво, Скопје, 116–

121. 
 

Докладът е отговор на полидисциплинарния алианс на ХХI в., който търси нов прочит на 

природни, социално-икономически, политически и др. процеси. В него присъстват идеи за 

прочит на хидроложките процеси през синергетичната парадигма и най-вече за синеретичното 

време, присъствието на детерминиран  хаос и симетрия в процеса речен отток. 
 

38. Hristova, N, 2004. Hydrological scenaios for using the water resources under the conditions of 

global changes. – In: International conference „Human dimensions of global change in 

Bulgaria”, 20–22 April, Sofia, 140–143. 
 

Докладът, в контекста на конференцията, анализира възможните пътища за използването на 

водните ресурси през различни по водност периоди и в зависимост от нуждите на 

домакинствата и стопанството. 
 

 

РЕЗЮМЕТА, ПУБЛИКУВАНИ В СБОРНИЦИ 

ОТ НАУЧНИ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

39. Hristova, N. 2010. Сomparative hydrographic characteristics of rivers in Bulgaria and Serbia. 2
nd

 

Serbian Geographers’ Congress „Towards Europe”, 10th and 11th December 2010, Novi Sad, 

Serbia. 
 

Докладът сравнява водните течения в България (521 реки) и Сърбия (67 реки) на основата на 

техните хидрографски характеристики. Резултатите показват, че повечето реките в двете 

страни се включват в основните категории. Доминират водните течения от клас „малки“ и 

„средни“. Интересен факт за двете страни е, че има много реки, които са средно големи по 

дължина, но средни по водосборна площ и големи по дължина и средно големи по площ на 

речния басейн. Реките в Сърбия, категоризирани като „много големи“, принадлежат на 

Черноморския отточен басейн, но нито една от тях не започва течението си на територията на 

страната. Големите реки в България Марица и Струма се отнасят към Егейската отточна 

област. 

 

40. Hristova, N. 2007. Hydrographic characteristics of waterhead regions in Bulgaria. KNJIGA 

SAZETAKA I vodic terenskog obilaska. Book of abstracts. Tuzla, Bosna and Herzegovina, 17–

18. September 2007. 

 

Докладът представя хидрографската карта на България чрез основните характеристики на 

главните водосборни области. 
 


