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СЕКЦИЯ 

ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО 

 

 

1. Първа сесия „Водоснабдяване и канализация“ 

 02.11.2017 (четвъртък) 9:00-10:40 часа, Зала А 205 

Председател: проф. д-р инж. Димитър Аличков, Техн. секретар: гл. ас. д-р инж. Виден 

Радованов 

№  Час Автор Тема 

1. 9:00 - 9:20 И. Ангелова, И. 

Иванов, Т. 

Венелинов 

Определяне на произхода на шествалентен хром в 

подземните води, използвани за питейно – битови 

нужди в Област Плевен 

2. 9:20 - 9:40 Б. Борисов Приложение на математически методи за 

определяне на оптималния режим на работа на 

помпа, захранваща резервоар 

3. 9:40 - 10:00 A.Constantin, C. 

Nitsescu 

Numerical Simulation of a Small Water Distribution 

Network Operation 

4. 10:00 - 10:20 M. Илиев, И. 

Костова 

Оценка на състоянието и работата на 

канализационната мрежа, чрез определяне на 

инфилтрирани водни количества и оценка на 

структурното състояние на тръбната мрежа 

5. 10:20 - 10:40 Т. Игнева-Данова, Р. 

Арсов 

Изисквания за проектиране на канализационни 

мрежи съгласно европейските норми EN 752:2017 

 

 

2. Втора сесия „Водоснабдяване и канализация“ 

02.11.2017 (четвъртък) 11:00-12:40 часа, Зала А 205 

Председател: проф.д-р инж. Ирина Рибарова, Техн. секретар: гл. ас. д-р инж. Емил Цанов 

№  Час Автор Тема 

1. 11:00 - 11:20 М. Колева, Т. 

Венелинов 

Влияние на качеството на данните върху 

оразмеряването на пречиствателни станции за 

отпадъчни води 

2. 11:20 - 11:40 Б. Николов Изследване за приложимост на напорни 

канализационни системи 

3. 11:40 - 12:00 А. Канева, А. 

Ватралова 

Оценка на сеизмичния риск за елементи на 

техническата инфраструктура – отпадъчни води 

4. 12:00 - 12:20 Б. Инджов, Т. 

Игнева-Данова, Е. 

Цанов, Д. Аличков 

Напорни загуби и коефициенти на местно 

съпротивление в ревизионни шахти произведени в 

заводски условия 

5. 12:20 - 12:40 E. Gogina, O. Yantsen The Solution of Water Environment Issues in Cities and 

Localities 

 

 

 

 

 



3. Първа сесия „Хидравлика и хидрология“  

02.11.2017 (четвъртък) 14:00-15:40 часа, Зала А 205 

Председател: проф. д-р инж. Николай Лисев, Техн. секретар: ас. д-р инж. Петър Тодоров 

№  Час Автор Тема 

1. 14:00 - 14:25 И. Илчева, Д. 

Георгиева 

Планове за управление при засушаване за речни 

басейни, водоснабдяването и екологичния отток 

2. 14:25 - 14:50 S. Maričić, T. 

Mijušković-

Svetinović, J. Matotek 

Overview of  Heavy Rain Data in Osijek 

3. 14:50 - 15:15 В. Божков, М. 

Печинова 

Регионални зависимости за определяне на 

максималния отток в средното и долното течение на 

река Искър 

4. 15:10 - 15:40 S. Jovanovic, D. 

Milicevic, S. 

Trajkovic, M. Gocic 

Methodology for a Stormwater Sensitive Urban 

Watershed Design. Case Study: Pirot, Serbia 

 

4. Втора сесия „Хидравлика и хидрология“  

02.11.2017 (четвъртък) 16:00-17:40 часа, Зала А 205 

Председател: доц.д-р инж. Мартина Печинова, Техн. секретар: гл. ас. д-р инж. Вл. Кукурин 

№  Час Автор Тема 

1. 16:00 - 16:25 В. Кукурин, П. 

Тодоров, С. Тачев, 

Н. Лисев 

Хидравлично моделиране във връзка с избор на 

оптимални мерки за намаляване на заплахата от 

наводнения 

2. 16:25 - 16:50 Н. Лисев, В. 

Кукурин, П. 

Тодоров, С. Тачев  

Анализ на причините за наводнението в гр. Мизия 

през 2014 

3. 16:50 - 17:15 П. Тодоров, Н. 

Лисев, В. Кукурин, 

С. Тачев 

Хидравлично моделиране на съоръжения за 

отвеждане на високите води с настъпалена 

бързоточна част 

4. 17:15 - 17:40 В. Йорданова, С. 

Балабанова, С. 

Стоянова 

Създаване на архив с регистрирани екстремни 

явления (наводнения) 

 

5. Първа сесия „Хидромелиорации“ 

 02.11.2017 (четвъртък) 9:00-10:40 часа, Зала А 508 

Председател: доц. д-р инж. Нели Гаджалска, Техн. секретар: гл. ас. д-р инж. Йордан Герински 

№  Час Автор Тема 

1. 9:00 - 9:20 Z. Popova, I. Varlev, 

M. Ivanova, E. 

Dimitrov 

Optimal Regional Irrigation Requirements Under 

Changing Climate in Bulgaria 

2. 9:20 - 9:40 М. Moteva, G. 

Kostadinov, A. 

Stoyanova 

Optimizing the Irrigation of Corn in Water Deficit 

Conditions 

3. 9:40 - 10:00 N. Sibinovic, D. 

Milicevic, S. 

Trajkovic, M. Gocic 

Irrigation Under Water Scarcity. Case Study: Nis, 

Serbia 

4. 10:00 - 10:20 Р. Кирева, В. 

Петрова-Браничева 

Поливен режим на ягодоплодни и овощни култури, 

отглеждани при капково напояване в района на 

софийското поле 



5. 10:20 - 10:40 Р. Кирева, В. 

Петрова-Браничева и 

Г. Капашиков 

Влияние на магнитно обработена вода върху 

продуктивността на малини, отглеждани при 

капково напояване 

 

6. Втора сесия „Хидромелиорации“ 

 02.11.2017 (четвъртък) 11:00-12:40 часа, Зала А 508 

Председател: доц. д-р инж. Петър Филков, Техн. секретар: инж. Славка Богданова 

№  Час Автор Тема 

1. 11:00 - 11:20 Д. Вълчев, Н. 

Гаджалска 

Изследване върху разпределението на изкуствения 

дъжд по радиуса в зависимост от геометричните 

параметри на дюзата при средноструйни 

дъждовални апарати 

2. 11:20 - 11:40 Т. Ташев, П. Филков Установяване на оптималната дължина на 

тръбопровода при някои модификации лентови 

дъждовални машини 

3. 11:40 - 12:00 Й. Герински Приложение на помпи, захранвани със слънчева 

енергия в напояването 

4. 12:00 - 12:20 Р. Гаджев Върху характеристиките на водоразпределението с 

напорни течения при напояване 

5. 12:20 - 12:40 Р. Гаджев, Й. 

Герински 

Енергоефективни подходи и методи при 

експлоатацията на напоителните системи 

 

7. Първа сесия „Хидротехника“ 

 02.11.2017 (четвъртък) 14:00-15:40 часа, Зала А 508 

Председател: доц. д-р инж. Виктор Ташев, Техн. секретар: гл. ас. д-р инж. Тоньо Чолаков 

№  Час Автор Тема 

1. 14:00 - 14:25 P. Matt How to Meet the Requirements of the EU-WFD Under 

Consideration of the EU’s Energy and Climate 

Objectives 

2. 14:25 -14:50 O. Todorov, I. 

Dimitrova, D. Kisliakov 

Residual Flow and Fish Figration Facilities on Fater 

Intakes of a Collecting Channel 

3. 14:50 -15:15 С. Тасев Относно динамичното взаимодействие почва-

конструкция: част I. Анализ на един ранен подход 

4. 15:15 - 15:40 С. Тасев Относно динамичното взаимодействие почва-

конструкция: част II. Приложение 

 

8. Втора сесия „Хидротехника“ 

 02.11.2017 (четвъртък) 16:00-17:15 часа, Зала А 508 

Председател: проф. д-р инж. Димитър Кисляков, Техн. секретар: инж. Ина Димитрова 

№  Час Автор Тема 

1. 16:00 - 16:25 Т. Чолаков Филтрационни изследвания на насипна язовирна 

стена с компрометирана геомембрана като 

противофилтрационен елемент 

2. 16:25 -16:50 Д. Георгиев „Сухи” фонтани. Същност, конструктивно и 

хидравлично решение 

3. 16:60 -17:15 И. Димитрова Хидроенергийни приложения при много ниски 

напори 
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УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ 

Международна юбилейна научна конференция „75 години УАСГ“ 

1 – 3    НОЕМВРИ   2017 

1 – 3  NOVEMBER  2017 

International Jubilee Scientific Conference “75th Anniversary of UACEG” 
UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРОИЗХОДА НА ШЕСТВАЛЕНТЕН ХРОМ В 

ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ПИТЕЙНО – БИТОВИ 

НУЖДИ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН 

И. Анелова1, И. Иванов2, Т. Венелинов3 

Ключови думи: подземни води, шествалентен хром, качество на питейните 

води, дренажи 

РЕЗЮМЕ 

Мониторингът на водите, подавани за питейно – битови нужди в Област Плевен 

сочи наднормено съдържание на хром във водата на над 25 малки населени места от 

Община Гулянци, Община Долна Митрополия, Община Белене, Община Никопол. 

Проведени са полеви проучвания в селата Татари, Петокладенци, Стежерово и 

Божурлук, в община Белене, които се водоснабдяват с подземна вода от плитко 

разположени дренажни системи. Водата в проучните села е акумулирана в чакълести и 

песъчливи депозити, покриващи скалната подложка от пясъчници и мергели.  

За установяване на минералния и химически състав на почвите и скалите, в 

близост до дренажите са направени проучвателни сондажи, от които са взети почвени и 

скални проби за рентгено-структурен анализ. Проведени са помпени тестове за 

привличане на пресни подземни води и са изследвани физико-химичните показатели на 

подземните води. Установено е средно съдържание на хром във водите между 50 и 

100µg/l, при максимално допустима концентрация 50 µg/l. Над 90% от съдържащият се 

във водата хром е шествалентен. Наблюдаваните особености се дължат на 

взаимодействие между подземните води и скалите и почвите, изграждащи водоносните 

пластове. Проведените проучвания дават основание, въпреки развитата в миналото 

индустрия, да се счита, че наличният в природните плитко лежащи подпочвени води, 

шествалентен хром в Област Плевен е с естествен произход.

                                                           
1
 Ирина Анелова, гл. ас. д-р инж., Университет по Архитектура, Строителтво и Геодезия, катедра 

"Водоснабдяване, Канализация и Пречистване на Водите", Бул. "Христо Смирненски" 1, 1046 

София, e-mail:  
2
 Ивайло Иванов, доц. д-р инж., Университет по Архитектура, Строителтво и Геодезия, катедра 

"Геоехника", Бул. "Христо Смирненски" 1, 1046 София, e-mail:  
3
 Тони Венелинов, доц. д-р, Университет по Архитектура, Строителтво и Геодезия, катедра 

"Водоснабдяване, Канализация и Пречистване на Водите", Бул. "Христо Смирненски" 1, 1046 

София, e-mail: tvenelinov_fhe@uacg.bg 
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УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ 

Международна юбилейна научна конференция „75 години УАСГ“ 

1 – 3    НОЕМВРИ   2017 

1 – 3  NOVEMBER  2017 

International Jubilee Scientific Conference “75th Anniversary of UACEG” 
UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY 

STUDY OF HEXAVALENT CHROMIUM ORIGIN IN 

UNDERGROUND WATER, USED FOR WATERSUPPLY IN THE 

REGION OF PLEVEN  

I. Angelova1, I. Ivanov2, T. Venelinov3 

Keywords: underground water, hexavalent chromium, drinking water quality, drainage 

ABSTRACT 

The monitoring of drinking water quality in Pleven region indicates concentration of 

chromium above the maximum contaminant level in over 25 small villages in Guliantsy 

Municipality, Dolna Mitropolia Municipality, Belene Municipality and Nikopol Municipality. 

Field tests were conducted in the villages of Tatary, Petokladenci, Stezherovo and Bozhurluk, 

Belene Municipality, which are supplied with groundwater from shallow drainage system. The 

underground water in the villages is accumulated in gravelly and sandy deposits covering the 

rock bed of sandstones and marl.  

In order to determine the mineral and chemical composition of soils and rocks, probes 

were made near the drains and samples were taken for X-ray analysis. Long-lasting run-out of 

groundwater was carried out to attract fresh groundwater and the physico-chemical parameters 

of the groundwater were assesed. The average chromium concentration in the water is between 

50 and 100 µg/l, the maximum contaminant level beeing 50 µg/l. Over 90% of the chromium is 

in the form of hexavalent chromium. These measured concenraions are due to the interaction 

between the groundwater and the rocks and soils that build up the aquifers. This study proves 

that despite of the well developed industry in the past, the hexavalent chromium presented in 

the shallow groundwater is of a natural origin. 

                                                           
1
 Irina Angelova, assist. prof., eng., PhD, University of Architecture, Structural Engineering and Geodesy, 

chair of Water Supply, Sewerage, Water and Wastewater Treatment, 1 Hristo Smirnenski blvd., 1046 

Sofia, e-mail:  
2
 Ivaylo Ivanov, assoc. prof., eng., PhD, University of Architecture, Structural Engineering and Geodesy, 

chair of Geotechnics, 1 Hristo Smirnenski blvd., 1046 Sofia, e-mail:  
3
 Tony Venelinov, assoc. prof., PhD, University of Architecture, Structural Engineering and Geodesy, 

chair of Water Supply, Sewerage, Water and Wastewater Treatment, 1 Hristo Smirnenski blvd., 1046 

Sofia, e-mail: tvenelinov_fhe@uacg.bg 
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ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ 

СОФИЯ 

Том Брой 

Volume 
50 2017 

Issue 
1

ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY  

SOFIA 

Получена: 10.02.2017 г. 

Преработена: 09.03.2017 г. 

Приета: 04.05.2017 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ НА МАТЕМАТИЧЕСКИ МЕТОДИ ЗА 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОПТИМАЛНИЯ РЕЖИМ НА РАБОТА НА 

ПОМПА, ЗАХРАНВАЩА РЕЗЕРВОАР 

Б. Борисов
1
 

Ключови думи: помпа с променлива скорост, спестяване на електроенергия, 

приложение на методи за оптимизация, генетичен алгоритъм, метод на Hooke and 

Jeevs, метод с неопределени множители на Lagrange 

РЕЗЮМЕ 

Минимизирането на количеството или цената на електроенергията, изразходена от 

помпа с променлива скорост, е класическа оптимизационна задача. За нея е направен 

сравнителен анализ на съвременни, приложими с помощта на софтуер методи за 

оптимизация, в т.ч. генетичен алгоритъм, метод на Hooke и Jeevs и други. 

С помощта на метода на множителите на Лагранж, с ограничително условие 

подаденият от ППС към резервоара воден обем да е по – голям от средния денонощен 

разход, са изведени аналитични изрази за изчисляване на оптималните водни количества 

за случаите на минимизиране на цената на електроенергията при различни единични 

цени в две и три зони на денонощието. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Боян Борисов, ас. инж., кат. „Водоснабдяване, канализация и пречистване на водите”, УАСГ, бул. 

„Хр. Смирненски“ № 1, 1046 София, e-mail: boyan_borisov@abv.bg 
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APPLICATION OF MATHEMATICAL METHODS FOR 

DETERMINATION OF THE OPTIMAL REGIME OF VARIABLE 

SPEED PUMP, WHICH SUPLIES A TANK 

B. Borisov
1
 

Keywords: variable speed pump, energy efficiency, efficiency, optimization methods, 

genetic algorithm, method of Hooke and Jeevs, multipliers of Lagrange 

ABSTRACT 

The minimization of the quantity and the price of the energy of variable speed pump, 

which supplies a tank is a classical task. The comparative analyses of contemporary software 

applicable optimization methods, like genetic algorithm, method of Hooke and Jeevs and other 

is made in the frames of this task. 

By means of the method of Lagrange multipliers is derived analytical expressions for 

optimal flow rates in the case of minimization of the energy price when the tariff plan consists 

of different prices during the hours of the day. 

 

 

 

 

                                                           
1
 Boyan Borisov, Assist. Prof. Eng., Dept. “Water Supply, Sewerage and Water and Waste Water 
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УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ 

Международна юбилейна научна конференция „75 години УАСГ“ 

1 – 3    НОЕМВРИ   2017 

1 – 3  NOVEMBER  2017 

International Jubilee Scientific Conference “75th Anniversary of UACEG” 
UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY 

NUMERICAL SIMULATION OF A SMALL WATER DISTRIBUTION 

NETWORK OPERATION 

A. Constantin 1, C. St.Nițescu2 

Keywords: water distribution network, variable speed pump; numerical simulation.  

ABSTRACT 

The water demand in rural communities has a considerable variation during a day time. 

Consequently the water distribution network operation has to comply with this variation in 

order to assure comfort to the inhabitants, at an affordable price of the pumped water. 

EPANET software makes possible the numerical simulation of small water distribution 

networks operation under different settings and configurations, easily performing a complete 

hydraulic analysis of the system. 

Numerical simulation performed on the water distribution system of a small village of 

2500 inhabitants, placed in Constanta County, returned the field of pressure and velocity at 

different moments of the day, making possible the optimization of the technical parameters of 

the water network. Considering the same standard pattern for the demand flow rate, stipulated 

by  the technical design regulations, the use of variable speed pumps instead of constant speed 

ones leads to an average energy saving of more than . 

 

                                                           
1
 A. Constantin, Assoc.Prof. Dr.Eng., 22b Unirii Str., Faculty of Civil Engineering, Ovidius University 

from Constanța, Romania, aconstantina@univ-ovidius.ro 
2
 C. St. Nițescu, Lecturer Dr.Eng., 22b Unirii Str., Faculty of Civil Engineering, Ovidius University from 

Constanța, Romania, claudiu.nitescu@univ-ovidius.ro 
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УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ 

Международна юбилейна научна конференция „75 години УАСГ“ 

1 – 3    НОЕМВРИ   2017 

1 – 3  NOVEMBER  2017 

International Jubilee Scientific Conference “75th Anniversary of UACEG” 
UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY 

ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО И РАБОТАТА НА 

КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА, ЧРЕЗ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 

ИНФИЛРИРАНИ ВОДНИ КОЛИЧЕСТВА И ОЦЕНКА НА 

СТРУКТУРНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ТРЪБНАТА МРЕЖА 

инж. Mартин Илиев1, доц. д-р. инж. Ирина Костова2  

Ключови думи: Инфилтрация, Вливания, оценка на активите, структурно 

състояние на тръбите, GIS  

РЕЗЮМЕ 

Доклада има за цел да представи съществуващи в световен мащаб методики за оценка  

на състоянието и работата на канализационните активи, както и  възможността за 

прилагане на методиките в България. Канализационните мрежи се проектират и 

изграждат с цел събиране и транспортиране на битови, промишлени отпадъчни и 

атмосферни води. Всички останали допълнителни водни количества са нежелани и имат 

добре познато негативно влияние върху работата на канализационната мрежа и 

пречиствателните станции води и дори върху околната среда. Предвид тези факти 

количеството на инфилтрираните/вливащи се води би могло да бъде използвано като 

основен параметър за оценка на състоянието на канализационната мрежа. Тези водни 

количества могат да имат най- различен произход, могат да постъпят в мрежата през 

структурни дефекти по тръбната мрежа, нерегламентирани отклонения и връзки между 

дъждовни канали и канали отвеждащи битови води, и други. Тези факти обуславят 

необходимостта от разработване на методики за оценка на структурното състоянието на 

канализационните активи. За добра и лесна оценка на структурното състояние на 

тръбната мрежа във всички случаи е необходимо използването на GIS и Excelсистеми. 
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                                             ABSTRACT 
 

The purpose of the paper is to present well-known worldwide methods for assessing the status 

and operation of sewerage network as well as their application in Bulgaria. It is the sewerage 

networks which are designed and constructed for collecting and transporting domestic, 

industrial waste and atmospheric waters. All the other kinds of additional water quantities are 

unwanted and have their negative impact on the working process of the sewerage systems, on 

the purification stations and thus on the environment. Having in mind these facts, the quality of 

infiltrated water could be used for evaluating the condition for the whole sewerage system. 

These water flows could have various derivations; they could enter the system through 

structural malformations on the pipe network, unregulated declination and connections 

between rain sewers and household water drains etc. All these facts come the clarify the 

necessity to develop several methods for assessing the structural condition of sewerage 

systems. In any case for properly working and accurate evaluation GIS and Excel programs are 

needed. 
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ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННИ 

МРЕЖИ СЪГЛАСНО ЕВРОПЕЙСКИТЕ НОРМИ EN752:2017 

Т. Игнева-Данова1,  Р. Арсов2  

Ключови думи: EN 752:2017; проектиране на канализационни мрежи; 

хидравлични модели; хидравлично претоварване и наводнение; оценка на риска; карти 

на риска  

РЕЗЮМЕ 

Предмет на настоящия доклад са критериите за проектиране на канализационни 

мрежи според европейските норми EN 752:2017. Залегналите изисквания включват 

извършването на  анализи за: 1. Очакваната повтаряемост на валеж, при която се 

получава претоварване в канализационната мрежа; 2. Очакваната повтаряемост на 

валеж, при която се случва определено претоварване в канализационната мрежа с 

наводняване на сутеренни, избени помещения и гаражи с определена дълбочина под 

терена; 3. Очакваната повтаряемост на валеж, при която се случва наводнение на терена. 

Тези оценки са свързани с адекватното определяне на хидравличния капацитет на 

канализационната мрежа. Това е възможно единствено чрез разработването на детайлни 

хидравлични модели на съответната канализационна мрежа и провеждане на симулации 

с валежни събития с различен период на еднократно претоварване. Този подход за 

проектна оценка, съгласно изискванията на европейските норми EN 752:2017, е 

представен чрез примерно решение по отношение на съществуваща канализационна 

мрежа. Направени са препоръки за броя на извършените анализи в зависимост от 

степента на урбанизираност на населеното място и конкретните дълбочини на 

подземните помещения в прилежащите сгради.  
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ABSTRACT 

The subject of this report is design requirements for sewerage networks according to 

the European Norms EN 752: 2017. The underlying requirements include at least performance 

of analyzes for: 1. The expected frequency at which hydraulic surcharge occurs in the drain and 

sewer system; 2. The expected frequency of precipitation at which a specified amount of 

hydraulic surcharge occurs in the sewerage network by flooding of basements, cellars and 

garages with a certain underground depth; 3. The expected frequency of sewer or surface water 

flooding. These assessments are related to adequate determination of the hydraulic capacity of 

the sewer system. This is only possible by developing detailed hydraulic models of respective 

sewer network and performing rainfall simulations with different return periods. This design 

assessment approach, according to the requirements of the European Norms EN 752: 2017, is 

presented through an example solution of an existing network. Recommendations on the 

number of analyzes carried out are made depending on the settlement’s degree of urbanization 

and the certain depths of the underground premises in the adjacent buildings.   
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ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ДАННИТЕ ВЪРХУ 

ОРАЗМЕРЯВАНЕТО НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА 

ОТПАДЪЧНИ ВОДИ 

М. Колева1, Т. Венелинов2 

Ключови думи: оразмеряване, ПСОВ, БПК5, супендирани вещества, общ азот, 

общ фосфор, неопределеност на измерването, надежност на данните 

РЕЗЮМЕ 

Всекидневно в различни лаборатории се правят огромен брой измервания на най-

различни параметри за качествата на водите с цел да осигурят информация под формата 

на резултати за различни видове води. Обемът на тази информация зависи от по-

нататъчното използване на резултатите, като обикновено те се представят с 

придружаващата я неопределеност. Това означава, че не само средната, а всяка стойност 

в интервала на неопределеността може да е истинската стойност. За оразмеряването на 

ПСОВ са използвани реални данни за съдържанието на БПК5, супендирани вещества, 

общ азот и общ фосфор във водата. При сравнителния анализ са използвани резултатите 

от измерването и приписаната им неопределеност, като са взети срадната стойност на 

измерването, стойността на показатeля в долната и в горната граница на доверителния 

интервал на тази средна стойност. 

В настоящата статия е представен ефекта на лабораторните измервания на 

отпадъчните води, данните за чийто състав след това се използва като основа за всички 

оразмерителни процедури по широко използваната у нас немска методика ATV A-131 с 

цел определянето на технологичните и конструктивни параметри на пречиствателните 

станции. Направеният сравнителен анализ между средната, долна и горна стойност на 

доверителния интервал, чието изменение зависи от неопределеността на измерванията, 

показва кои основни технологични параметри на биологичното стъпало се влияят най-

съществено и какви отклонения дават при съответния състав на отпадъчните води.
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INFLUENCE OF THE DATA QUALITY ON THE WASTEWATER 

TREATMENT PLANT SIZING 

M. Kolleva1, T. Venelinov2 

Keywords: wastewater treatment plant, sizing, BOD5, susoended solids, total nitrogen, 

total phosphorus, uncertainty, data reliability 

ABSTRACT 

Numerous determinations of water quality are made daily in different laboratories with 

the sole purpose to provide information in terms of results for different water types. The 

content of this information depends on the intended use of the results, which are usually 

presented with their accompanying uncertainty. This means that not only the average, but every 

value in the uncertainty interval may be the true value. Real data for the content of BOD5, 

suspended solids, total nitrogen and total phosphorus is used for the WWTP’s sizing. The 

average, the upper and the lower value of the uncertainty interval are used for comparison. 

In the present paper, the effect of the laboratory results on the sizing procedures based 

on the widely used German methodology ATV A-131 for the determination of all the 

technological and construction parameters is presented. Comparison is made when the average, 

the upper and the lower value of the uncertainty interval is used, and conclusions are made 

which technological parameters of the biological step are influenced to greatest extend with the 

different wastewater composition. 
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КАНАЛИЗАЦИОННИ СИСТЕМИ 

Борис Николов1 

Ключови думи: канализация, напорна канализационна система 

РЕЗЮМЕ 

В доклада се представя разработено инженерно приложение на научна методика 

за оценка на техническа приложимост напорна канализационна система с моделиране на 

топологична структура на системата. 
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ОЦЕНКА НА СЕИЗМИЧНИЯ РИСК ЗА ЕЛЕМЕНТИ НА 

ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА –ОТПАДЪЧНИ ВОДИ 

А. Канева1, А. Ватралова2 

Ключови думи: оценка на сеизмичния риск, техническа инфраструктура, 

система отпадъчни води 

РЕЗЮМЕ 

Въз основа на известни методологии в Европа и САЩ за оценка на сеизмичния 

риск са избрани модели за определяне на повредите в системата за отпадъчни води в 

България. Класификациите на компонентите на системата са анализирани с оглед на 

наличните у нас данни. Избраните модели са илюстрирани с конкретен пример и 

получените оценки са дискутирани.  

 

 

 

                                                           
1
 A. Канева, д-р, доц.,НИГГГ-БАН, akaneva[at]geophys.bas.bg; kaneva_ant[at]abv.bg; 

2
 А. Ватралова, д-р.,гл. ас., НИМХ-БАН, albenav[at]bas.bg; 



 

 2 

 

 

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ 

Международна юбилейна научна конференция „75 години УАСГ“ 

1 – 3    НОЕМВРИ   2017 

1 – 3  NOVEMBER  2017 

International Jubilee Scientific Conference “75th Anniversary of UACEG” 
UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY 
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ABSTRACT 

Based on review of some methodologies for seismic risk evaluation in Europe and USA 

certain models for assessment of damages in waste water systems in Bulgaria are chosen. 

Relevant classifications of the system components are analyzed in view of available data in the 

country. The application of the chosen models is illustrated and results are discussed. 
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НАПОРНИ ЗАГУБИ И КОЕФИЦИЕНТИ НА МЕСТНО 

СЪПРОТИВЛЕНИЕ В РЕВИЗИОННИ ШАХТИ ПРОИЗВЕДЕНИ В 

ЗАВОДСКИ УСЛОВИЯ 

Б. Инджов1, Т. Игнева-Данова2, Е. Цанов3 Д. Аличков4, 

Ключови думи: произведени в заводски условия ревизионни шахти, напорни 

загуби, коефициенти на местни съпротивления, число на Reynolds 

РЕЗЮМЕ 

Липсата на конкретни данни за напорните загуби в ревизионните шахти е 

причина за неточно проектиране на канализационните мрежи. Предмет на настоящия 

доклад са резултатите, получени от хидравлични лабораторни изследвания на 

стандартни фабрично произведени канализационни ревизионни шахти за коефициентите 

им на местни съпротивления. Изведени са зависимости за изменението на коефициента 

на местно съпротивление за различните видове ревизионни шахти в зависимост от 

числото на Reynolds и наклоните на входящите и изходящите им тръби и дъната на 

кюнетите им. Предложените зависимости подобряват точността при оразмеряване на 

канализационни мрежи и успешно могат да се използват в проектантската практика. 
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HEAD LOSSES AND LOCAL RESISTANCE COEFFICIENTS IN 

PREFABRICATED SEWER MANHOLES  

B. Indzhov1, T. Igneva-Danova2, E. Tsanov3 D. Alitchkov4, 

Key words: prefabricated manholes, head losses, local resistance coefficients, Reynolds 

number 

ABSTRACT 

The reason for inaccurate design of sewerage networks is mainly due to lack of 

specific manholes head losses information. The subject of this report are the results, obtained 

from hydraulic laboratory tests of standard prefabricated sewerage manholes about their local 

head loss coefficients. Particular relationships for the head loss coefficients dependent from 

Reynolds number and the slopes of their inlet and outlet pipes and their channels for the 

different types of manholes are defined. The proposed relationships improve the accuracy of 

sewage network sizing and can be successfully used in design practice. 
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THE SOLUTION OF WATER ENVIRONMENT ISSUES IN CITIES 
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ABSTRACT 

  
Water bodies are the basis of environmental safety and comfort of the population 

living in cities and towns. Availability of water and wastewater systems is a mandatory 

element of a comfortable environment for human life. Wastewater treatment system must 

ensure the quality of the water in the water bodies. This issue is as relevant for small towns as 

it is for big cities.  

The article describes effective wastewater treatment technology from nitrogen 

compounds and phosphorus, methods of intensification of the aeration tanks and biofilters. The 

article shows the research results of operation of the reactor cyclic operation of sbr technology, 

the analysis of different feeding materials, such as biological filters and for the intensification 

of the aeration tanks. Along with the control reactors with the sanitary and chemical analyses, 

implemented regular monitoring of the microbiological investigations of biomass, using light 

and electron microscopy. 
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ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ЗАСУШАВАНЕ ЗА РЕЧНИ 

БАСЕЙНИ, ВОДОСНАБДЯВАНЕТО И ЕКОЛОГИЧНИЯ ОТТОК 

И.Илчева1, Д. Георгиева2 

Ключови думи: планове за управление при засушаване, маловодие, екологичен 

отток, водоснабдителни системи, управление язовири, климатични промени, воден 

стрес, WEI 

РЕЗЮМЕ 

Хидроложкото засушаване и маловодието зависят от метеороложките фактори, 

но степента на въздействие зависи от уязвимостта на водоснабдителните системи (ВС) и 

мерките. Екологичният отток може да се повлияе от регулиране на оттока, водовземане, 

морфоложки промени и др. Разработен е методичен подход за интегрирана оценка и 

картиране на риска за водоснабдяването при засушаване и климатични промени, 

идентификация на райони с воден стрес и обезпечаване на екологичния отток. 

Идентификацията, оценката и агрегирането на районите на воден стрес става с отчитане 

на ресурсните зони на водоснабдителните системи (базирано на опита на Англия).  

Интегрираният анализ на водния стрес и концепция „допълване“ за 

зарегулирани реки и силномодифицирани водни тела, дава по-реалистична оценка на 

наличния ресурс и Water Exploitation Index. Методиката дава решение за Плановете за 

управление при недостиг на вода и засушаване (стратегически, тактически, спешност), 

Стратегия за устойчиво водовземане, добър екологичен потенциал на Натура 2000, и др.   

Ще се представят резултати от международни проекти и приложение в 

практиката. Те са свързани с Плановете за управление на речни басейни (ПУРБ) и 

Програмата от мерки: оптимално разпределение на водите при засушаване, 

преразглеждане на разрешителните, управление на ВС и язовирите, съгласуване на 

ПУРБ с мерки за управление на водите в защитени зони/територии и др.   
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DROUGHT MANAGEMENT PLANS FOR RIVER BASINS, WATER 

SUPPLY AND ECOLOGICAL RUNOFF 

I. Ilcheva1, D. Georgieva2 

Key words: drought management plans, low flow, ecological runoff, ecological 

potential, water supply system, reservoir management, climate changes, water stress, WEI 

ABSTRACT 

Hydrological drought and low flow depend on the meteorological conditions, but the 

severity of drought’s impacts depends on the vulnerability of water supply systems (WSS) and 

measures. Environmental flow can be impacted by flow regulation, abstractions, morphological 

alterations, etc. A methodology for joint assessment and mapping of risk of water supply under 

drought and climate change, water stress areas identification and ecological flow provision is 

developed. The identification, assessment and aggregation of the water stress areas is made 

according to the resource zones of WSS (based on the experience of England).  

Integrated assessment of water stress with the concept of “compensation” for so-

called heavily modified water bodies and regulated rivers, give more realistic estimation of 

available waters and Water Exploitation Index. The methodology gives a solution for Water 

scarcity and droughts management plans (strategical, tactical and emergency), Catchment 

abstraction management strategies, good ecological potential of Natura 2000 sites is provided.  

The results from international projects and application in practice will be presented. 

They are related to the River Basin Management Plans (RBMPs) and the Program of measures 

such as optimization of water allocation in case of drought; re-estimation of the water permits; 

WSS and reservoirs operation; compliance of RBMPs with the water management measures in 

the protected zones/territories, etc.  
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ABSTRACT 

By definition, heavy rain is short-term intense rainfall event which can often cause high-

intensity flooding problems in urban areas. The properties of heavy rain depend on geographic 

determinants according to which the sewer systems are designed. This paper features the 

collection of data on rainfall and their statistical processing. It points out the differences that 

may arise during registration and processing of heavy rain data. Located in the eastern, lowland 

part of the Republic of Croatia, the area of the city of Osijek was used as an example. In the 

period between 1999 and 2012, the monitoring took place at five locations within the inner 

city, while in years to follow the data were obtained from several surrounding measuring 

locations. 

While comparing the available data, what was observed were the characteristics of the 

local heavy rain; their occurrence by location; hydrographic forms; magnitude (quantity) of 

rain, and similar. The most commonly observed rainstorms in the area of Osijek were the 

episodes of rain (single, separated rain) in duration of 5-10 to 20-25 minutes, or less than 30-40 

minutes respectively. The maximum magnitudes of 10-minute rainfalls were of 25-30 mm. In 

this century, the projected rainfall values, with return period of 2-10 year, have been exceeded 

more than expected. 

 

                                                           
1 S. Maričić, M. Sc., Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Civil Engineering Osijek, 

Vladimira Preloga 3, 31 000 Osijek, Croatia, smaricic@gfos.hr  
2 T. Mijušković-Svetinović, M. Sc., Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Civil 

Engineering Osijek, Vladimira Preloga 3, 31 000 Osijek, Croatia, tatjanam@gfos.hr 
3 J. Matotek, M. Sc., Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Civil Engineering Osijek, 

Vladimira Preloga 3, 31 000 Osijek, Croatia, josipa.matotek@gfos.hr  

 

 



 

 1 

 

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ 

Международна юбилейна научна конференция „75 години УАСГ“ 

1 – 3    НОЕМВРИ   2017 

1 – 3  NOVEMBER  2017 

International Jubilee Scientific Conference “75th Anniversary of UACEG” 
UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY 

РЕГИОНАЛНИ ЗАВИСИМОСТИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 

МАКСИМАЛНИЯ ОТТОК В СРЕДНОТО И ДОЛНОТО ТЕЧЕНИЕ 

НА РЕКА ИСКЪР  

В. Божков1, М. Печинова 2 

Ключови думи: максимален отток, регионализация, генетично програмиране 

 

РЕЗЮМЕ 

В статията са представени изведените регионални зависимости за определяне на 

модула на максималния отток, като са използвани два метода:  

Първи метод – двуфакторни регионални зависимости – от вида Y = f(A), където с 

Y е означена произволна хидроложка променлива, която се изчислява като функция на 

площта на водосборния басейн – А (km
2
). 

Втори метод – посредством метода на „генетично програмиране”, с който е 
възможно да се генерира подходяща зависимост, която изобразява определена 

хидроложка характеристика във функция от множество характеристики на 

пространството и на основни хидроложки характеристики, в частност на водосборния 

басейн, например: q = f(A,H.Ir,Ib,p,Cv,H24…), където А и Н са съответно площта на 

водосборния басейн и средната надморска височина на този басейн, Ir и Ib са съответно 

средният наклон на реката и на водосборния басейн, изразени в ‰, а Н24 максималната 
денонощна валежна височина. 
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REGIONAL RELATIONSHIPS FOR DETERMINING MAXIMUM 

FLOOD FOR THE MIDDLESTREAM AND DOWNSTREAM OF 

ISKAR RIVER BASIN  

V. Bojkov 1, M. Pechinova 2 

Keywords: max flood, regional relationships, genetic programming 

 

ABSTRACT 

Two different approaches were used in the paper to obtain regional relations for the 

maximum runoff module. 

First approach – two factor regional relations of a type Y = f(A), were with Y is denoted 

any related hydrologic variable, which is calculated as function of the river basin area А (km
2). 

Second approach – by using genetic programming were generated relations connecting 
certain hydrologic characteristic as a function of many variables of the river basin, for 

example: q = f(A, H, I, J, p,Cv,H24…), where А and Н are respectively area and altitude of the 

river basin, I and J are mean slope of the river and river basin, and H24 is the maximum daily 

rainfall depth. 
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METHODOLOGY FOR A STORMWATER SENSITIVE URBAN 

WATERSHED DESIGN. CASE STUDY: PIROT, SERBIA 

 

Stefan Jovanovic
1
, Dragan Milicevic

2
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3
, Milan Gocic
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Keywords: flooding, integral stormwater management, urbanisation 

ABSTRACT 

Watershed level, which is relevant to urban hydrology, is almost always ignored in the 

process of developing stormwater management plans. This paper shows a methodology 

regarding the morphology of the urban watershed in the context of sustainable stormwater 

management, which consists of five steps. Methodology intends to help urbanists and 

engineers to choose the right location and the best stormwater management practices during 

defining a sustainable decentralized stormwater management plan. Whereas each location and 

watershed are different due to local conditions, guidelines and stakeholders, this paper provide 

a methodology for a stormwater sensitive urban watershed design that could be reproduced 

everywhere. The methodology is applied in an urban watershed and as a case study is selected 

Pirot, Serbia, with an area of 97 ha, confirming that the methodology is applicable to an urban 

watershed. 
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ХИДРАВЛИЧНО МОДЕЛИРАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗБОР НА 

ОПТИМАЛНИ МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАПЛАХАТА ОТ 

НАВОДНЕНИЯ 

В. Кукурин1, П. Тодоров2, С. Тачев3, Н. Лисев4, 

Ключови думи: наводнения, хидравлика, хидравлично моделиране, хидрология 

РЕЗЮМЕ 

Изборът на мерките за борбата с наводненията и намаляване на отрицателното 

въздействие върху живота и здравето на хората и стопанската инфраструктура изисква 

адекватна и задълбочена оценка на хидродинамичните процеси в засегнатите райони с 

повишена потенциална заплаха и риск от наводнение (РЗПРН). Това е свързано с 

правилното дефиниране границите на засегнатия район преди и след прилагане на 

съответната мярка или комбинация от мерки, както и ефекта върху водните нива и 

скоростното поле на течението. Това не може да бъде направен само на база общи 

расъждения и опит, а често изисква количествена оценка на конкретните параметри на 

течението чрез използване на математическото моделиране. 

В настоящия доклад са демонстрирани възможностите на 1D и 2D математически 

модели при избора на т.н. „структурни мерки” за намаляване на последиците от 

наводненията в Източно-беломорския регион на басейново управление. В представените 

примери ясно се вижда, че обосноваването на една или друга мярка не винаги е лесен и 

еднозначен процес и понякога зависи от точността, с която е оценен ефекта на всяка 

една от тях. Получените резултати са използвани при изготвяне на плановете за 

управление на речните басейни (ПУРБ).  
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HYDRAULIC MODELING IN CONJUNCTION WITH THE CHOICE 

OF OPTIMAL FLOOD CONTROL MEASURES 

V.Kukurin1, P.Todorov2, S.Tachev3, N.Lissev4 
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ABSTRACT 

The selection of measures for flood control and minimization of its negative influence 

on human life and health as well as on the existing infrastructure requires adequate and 

thorough assessment of the hydrodynamics in the Areas of Potentially Significant Flood Risk 

(APSFR). The reliable definition of flood endangered areas, water levels and velocity field 

prior and after the adaptaion of a particular measure or a combination of such is of primary 

importance. This choice can not be made based on general judgement and experience only, but 

often requires quantitative assessment of flow parameters by application of numerical 

modeling techniques. 

The present article demonstrates the capabilities of 1D and 2D numerical models for 

analysis and selection of the measures for flood control referred as “structural” on the example 

of the East Aegean River Basin Directorate. The illustrated examples show clearly that the 

motivation of the choice of a particular measure is not unambiguous and depends strongly on 

the assessment of its presumed effect. The obtained results are adopted by the preparation of 

the River Basin Management Plans (RBMPs). 
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АНАЛИЗ НА ПРИЧИНИТЕ ЗА НАВОДНЕНИЕТО В ГР. МИЗИЯ 

ПРЕЗ 2014 

Н. Лисев1, В. Кукурин2, П. Тодоров3, С. Тачев4 

Ключови думи: високи води, заливаеми територии, хидравлично моделиране, 

хидроложко моделиране, ГИС 

РЕЗЮМЕ 

През лятото на 2014 г. през гр. Мизия премина висока вълна, която предизвика 

заливане на големи площи, в това число на почти цялата урбанизирана територия на гр. 

Мизия.  

В настоящата статия накратко е представено обширно изследване на причините за 

високата вълна, като е обърнато особено внимание на методиката на самото изследване. 

Разгледани са и са обобщени резултатите от различни хидравлични и хидроложки 

модели, като това дава основание да се определят преминалите водни количества със 

сравнително голяма точност. Въз основа на проведените анализи са изведени важни 

заключения относно случилото се природно бедствие, които се явяват основа за 

избягване на подобни събития в бъдеще.  
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ANALYSIS OF THE CAUSES FOR THE MIZIA FLOOD IN 2014  

Lissev, N.1, Kukurin, V.2, Todorov, P.3, Tachev, S.4 

Keywords: flood, floodplains, hydraulic modeling, hydrological modeling, GIS 

ABSTRACT 

In the summer of 2014 the river Skat inundated wide areas, including almost the entire 

urban area of the town of Mizia.  

This article presents the results of an extensive study on the causes of the flood, 

focusing on the methodological approach. The results of several hydraulic and hydrological 

models are summarized and analyzed, which allows for the estimation of the flood discharge.  

Based on the analysis, some essential conclusions regarding the causes of the flood are 

made, providing necessary information for future selection of adequate flood prevention 

measures.  
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ХИДРАВЛИЧНО МОДЕЛИРАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА 

ОТВЕЖДАНЕ НА ВИСОКИТЕ ВОДИ С НАСТЪПАЛЕНА 

БЪРЗОТОЧНА ЧАСТ 

П. Тодоров1, Н. Лисев2, В. Кукурин3, С. Тачев4 

Ключови думи: физически хидравличен модел, съоръжения за отвеждане на 

високите води, хидровъзел, бързоток, енергогасител 

РЕЗЮМЕ 

Въз основа на физически хидравличен модел в умален геометричен мащаб е 

оценена хидравличната проводимост на съоръжения за отвеждане на високите води с 

настъпалена бързоточна част към новопроектиран хидровъзел с основно предназначение 

- водоснабдяване. Установено е граничното състояние на изменение на хидравличния 

режим в бързоточния участък, зоната на първоначална аерация на потока и съответнaта 

степен на погасяване на кинетичната енергия след енергогасителното съоръжение за 

характерни работни режими. Изследвани са редица варианти на конфигурация на 

енергогасителя с цел оптимизация на конструкцията, при същевременно осигуряване на 

възможно най-благоприятни хидродинамични условия в долния участък. Предложените 

анализи и оптимизационни решения са възприети като окончателни във фаза 

Технически проект на инвестиционния проект. 
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HYDRAULIC MODELLING OF FLOOD EVACUATION 

STRUCTURES WITH A STEPPED CHUTE 

P.Todorov1, N.Lissev2, V.Kukurin3, S.Tachev4 

Keywords: physical hydraulic model, flood evacuation structures, dam, chute, stilling 

basin 

ABSTRACT 

The hydraulic capacity of flood evacuation structures with a stepped chute portion, part 

of a newly designed water supply reservoir, has been assessed based on a scaled physical 

model. The study provides information regarding the transition between nappe and skimming 

flow along the chute, the point of inception of air entrainment and the rate of energy dissipation 

for characteristic operational scenarios. Various configurations of the stilling basin have been 

tested in order to provide the most favorable hydrodynamic conditions in the tailwater. The 

proposed design optimizations have been adopted as a final solution for the Technical design 

phase. 
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СЪЗДАВАНЕ НА АРХИВ ЗА РЕГИСТРИРАНИ ЕКСТРЕМНИ 

ЯВЛЕНИЯ (НАВОДНЕНИЯ) 

В. Йорданова1, С. Балабанова2, С. Стоянова3 

 

Ключови думи: наводнения, синоптична, метеорологична и хидрологична 

информация 

РЕЗЮМЕ 

Наводненията са феномен, който през вековете има силно въздействие върху 

обществата в целия свят. Информацията за историческите наводнения допринася за по-

добро разбиране на факторите, които водят до екстремни явления. Архивът съдържа 

важна информация за случили се наводнения, като информация за локализиране на 

наводнението и времето на настъпването му, анализ на синоптичната обстановка, 

метеорологична информация с данни за количеството и интензивността на валежите, 

хидрологична информация за регистрирани максимален воден стоеж и изчислено водно 

количество. 
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HANDBOOK FOR REGISTERED EXTREME EVENTS (FLOODS) 

V. Yordanova1, S. Balabanova2, S. Stoyanova3 

 

Key words: floods, synoptic, meteorological and hydrological information 

ABSTRACT 

The floods are phenomena that have significant impact on the society all over the world 

during the centuries. The information for the historical floods lead better understanding factors 

that causing extreme events. The archive collect important information for historical floods as 

information for the location and time of occurrence, synoptic analysis, meteorological 

information providing data with precipitation amount and intensity, hydrological information 

for water level magnitude and corresponding water discharge. 
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OPTIMAL REGIONAL IRRIGATION REQUIREMENTS UNDER 

CHANGING CLIMATE IN BULGARIA  

A. Zornitsa Popova 1, B. Ivan Varlev2, C.Maria Ivanova3, D. Emil Dimitrov4, 

Keywords: Regional irrigation requirements, ETo,WinISAREG model, Climate Change 

ABSTRACT 

Net irrigation requirements (NIR, mm) that fully satisfy crop development and yield 

formation are basic in irrigation systems’ design and management. Bulgarian practice usually 

adopts the irrigation scheduling developed by Zahariev et al. (1986) that provide information 

on 31 crops and 97 irrigation regions (IR). Years, having probability of occurrence of an 

irrigation depth PI=10, PI=25 and PI=50%, were considered. To cope with climate uncertainties 

and drought aggravation, simulations were performed for past (1950-1980) and present (1951-

2004) weather conditions of unified Agro-Climatic AC regions. In former studies the irrigation 

scheduling simulation WinISAREG model was calibrated for maize using data from long-term 

experiments carried out in fields of diverse soil, climate and management conditions. Optimal 

AC regions were defined on the grounds of average reference evapotranspiration totals for 

July-August relative to the period 1951-2004 EToJul-Aug. Thus, EToJul-Aug served as an indicator 

of regional NIR and IR unification into AC regions. The impacts of soil properties were 

characterised by total available soil water TAW, being “small” if TAW=116, “average” if 

136<TAW<157 and “large” when 173<TAW<180 mm m
-1

. NIR were computed by model 

application to soils of small and large TAW in each AC region and 1951-2004 period. Results 

indicate that when EToJul-Aug increases from 260 to 330 mm, NIR in “average” demand year 

(PI=50%) increase from 160 to 310 mm for soils of “small” TAW. Relative to 1951-1980, 

unified conventional irrigation demands were compared to those simulated. Results showed 

that the former were mostly in the range of those derived by model simulations. It was 

concluded that the model took better into account the impact of climate change and different 

TAW. Maps illustrate findings of the study over country territory in “an average”, “a 

moderately dry” and “a very dry” season. 
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ОПТИМИЗАЦИОННО РЕШЕНИЕ ЗА НАПОЯВАНЕ НА ЦАРЕВИЦА В 

УСЛОВИЯ НА ВОДЕН ДЕФИЦИТ 

М.  Мотева1, Г. Костадинов2, А. Стоянова3 

Ключови думи: царевица, напояване през бразди, ефективност на използване на 

водата, добив, оптимизация 

РЕЗЮМЕ 

В районите на Стара Загора и София, върху смолница и излужена канелена горска 

почва са проведени експерименти с напояване на царевица за зърно през бразди. 

Изпитано е влиянието на различни напоителни норми, брой поливки и разстояния между 

поливните бразди върху добива зърно и ефективността на използване на поливната вода. 

Получените данни са използвани в планиран експеримент от типа В3. Анализирано е 

комплексното влияние на факторите. След оптимизация на получените регресионни 

модели са установени оптимални стойности на елементите на поливния режим в условия 

на воден дефицит. Предложената графична интерпретация на линиите на еднакво ниво 

позволяват да се подберат поливни режими съобразно конкретните условия. Установено 

е, че максимален добив с максимална ефективност на използване на поливната вода се 

получава при разпределение на напоителна норма 91% от Мmах през бразда, чрез с 

максимален брой поливки.  

 

                                                           
1
 М. Мотева, доц. д-р инж., Университет по архитектура, строителство и геодезия, бул. Хр. 

Смирненски 1, 1046 София, moteva_fgs@uacg.bg  
2
 Г. Костадинов, проф. д-р инж., Институт по почвознание, агротехнологии и защита на 

растенията, ул. Шосе Банкя 3, 1331 София, gdkostadinov@gmail.com  
3
 А. Стоянова, доц. д-р, Тракийски университет, 6000 Стара Загора, toni_1219@abv.bg 



 

 1 

 

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ 

Международна юбилейна научна конференция „75 години УАСГ“ 

1 – 3    НОЕМВРИ   2017 

1 – 3  NOVEMBER  2017 

International Jubilee Scientific Conference “75th Anniversary of UACEG” 
UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY 

 

IRRIGATION UNDER WATER SCARCITY.  

CASE STUDY: NIS, SERBIA 

 

Nemanja Sibinovic
1
, Dragan Milicevic

2
, Slavisa Trajkovic

3
, Milan Gocic

4 

Keywords: irrigation, water scarcity, drip irrigation, Epanet 

ABSTRACT 

In order to improve and make more efficient production of agricultural cultures in 

villages near Nis, Serbia, i.e. Hum, Gornja Trnava and Vele Polje, it is necessary to introduce 

an irrigation system for agricultural areas. Readiness to invest in an irrigation system has been 

expressed by numerous households, so the irrigation area included cca 50 ha. With the aim to 

provide sufficient amounts of water, hydrological research was done within which four 

research wells were completed with a total capacity of around 3 l/s. Although the quantities of 

water are not enough to realize irrigation of planned areas, a drip irrigation system was 

designed, with the assumption that irrigation even with insufficient water quantities will 

provide more efficient agricultural production regarding the current state without irrigation and 

the means for finding new irrigation water sources/springs. In this paper, an overview of the 

suggested technical solution is given for irrigation under water scarcity. Also, an overview of 

the hydraulic model of the irrigation system is given, which was developed using the Epanet 

software package. 
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ПОЛИВЕН РЕЖИМ НА ЯГОДОПЛОДНИ И ОВОЩНИ КУЛТУРИ, 

ОТГЛЕЖДАНИ ПРИ КАПКОВО НАПОЯВАНЕ В РАЙОНА НА 

СОФИЙСКОТО ПОЛЕ 

Р. Кирева1, В. Петрова-Браничева2 

Ключови думи: капково напояване, фертигация, поливен режим, добив.  

РЕЗЮМЕ 

За установяване на поливния режим на ягодоплодни и овощни култури, 

отглеждани при метеорологичните условия на района на Oпитно поле Челопечене, 

София са проведени изследвания при капково напояване, като са изпитани различни 

режими – от пълно задоволяване на ежедневните потребности на културата от вода до 

напояване с редуцирани с 20% и 40% поливни норми.  

Установени са поливните режими и добивите на културите при капково напояване 

за района на Софийското поле. Средно за периода на изследванията най-високи добиви 

са получени при варианта, напояван със 100% поливна норма – 15 180 kg/ha. 

Намалението на напоителната норма с 20% и води до намаляване на добивите (7% - 

25%) и такива поливни режими могат да се използват в случаите на възникнал воден 

дефицит. 
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IRRIGATION SCHEDULING OF BERRY AND FRUIT CROPS, 

CULTIVATED UNDER DRIP IRRIGATION IN THE SOFIA PLAIN 

R. Kireva
1
, V. Petrova-Branicheva2 

Кеy words: drip irrigation, irrigation scheduling, berries, fruit crops, yield. 

ABSTRACT 

The research of drip irrigation was conducted in order to establish the right irrigation 

scheduling of berry and fruit crops, grown at soil and weather conditions of the Sofia region. 

The various watering modes were tested from the full satisfaction of crops daily water needs to 

an irrigation reduced by 20% and 40% of the irrigation norms. 

A berry and fruit crops irrigation scheduling was established for the field around Sofia 

capital, i.e. number irrigations, irrigations depths, irrigation rate and yields. The highest yields 

were obtained at 100% irrigation rate- 15 180 kg/ha. The reduced irrigation depths with 20% 

resulted in rather small drop in yields by 7% - 25%. This irrigation scheduling can be applied 

in conditions of water deficit. 
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ВЛИЯНИЕ НА МАГНИТНО ОБРАБОТЕНА ВОДА ВЪРХУ 

ПРОДУКТИВНОСТТА НА МАЛИНИ, ОТГЛЕЖДАНИ ПРИ 

КАПКОВО НАПОЯВАНЕ 

Р. Кирева1, В. Петрова-Браничева 2, Г. Капашиков3,   

Ключови думи: капково напояване, магнитно обработена вода, малини, поливен 

режим, добив 

РЕЗЮМЕ 

За установяване влиянието на магнитно обработена вода върху продуктивността 

на малини, отглеждани при метеорологичните условия на района на Челопечене, София 

са проведени изследвания при капково напояване. Проведени са изследвания с три 

варианта: напояване при 100% напоителна норма с магнитна вода, чиста вода и без 

напояване. Средно за периода на изследванията най-високи добиви са получени при 

варианта, напояван с  магнитно обработена вода при 100% поливна норма. Постигнато е 

завишение на добива от 15% до 21% спрямо варианта, напояван с чиста вода средно за 

периода на изследванията. Средно за трите опитни години завишението е 19%.  
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INFLUENCE OF MAGNETIC TREATED WATER ON THE 

PRODUCTIVITY OF RASPBERRIES GROWING UNDER DRIP 

IRRIGATION CONDITION  

R. Kireva
1
, V. Petrova-Branicheva2, G. Kapashikov

3
 

Кеy words:. drip irrigation,  magnetic  treated water, raspberries, irrigation 

scheduling, yield. 

ABSTRACT 

The research of drip irrigation was conducted in order to establish of the influence of 

magnetically treated water on the productivity of raspberries grown at soil and weather 

conditions of the Sofia region have been carried out with three options: irrigation at 100% 

irrigation rate with magnetic water and pure water and without irrigation. 

The highest yields were obtained at 100% irrigation rate by irrigation with magnetically 

treated. 

An increase in yield of 15% to 21% was achieved compared to the variant, irrigated 

with clean water on average during the study period. On average, for the three experimental 

years, the increase was 19%. 
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ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪРХУ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ИЗКУСТВЕНИЯ 

ДЪЖД ПО РАДИУСА В ЗАВИСИМОСТ ОТ ГЕОМЕТРИЧНИТЕ 

ПАРАМЕТРИ НА ДЮЗАТА ПРИ СРЕДНОСТРУЙНИ 

ДЪЖДОВАЛНИ АПАРАТИ 

инж.Д. Вълчев1, доц. Н. Гаджалска2 

Ключови думи: напояване, дъждуване, дъждовални апарати, параметри на 

дъждовалните апарати, неравномерност на разпределение на дъжда 

РЕЗЮМЕ 

На базата на проведени опити със средноструйни дъждовални апарати в 

лабораторни и лабораторно - полски условия при “тихо време” са установени 

разпределенията на дъжда по радиуса в зависимост от  геометричните параметри на 

дюзата (размер и ъгъл на скосеност) при промяна на работния напор.  

Изведени са зависимости за коефициента на водното количество и радиуса на 

обхват при различни размери на дюзите и ъгъл на скосеност на струята  и са 

анализирани получените профили на разпределението по радиуса.  

Получените зависимости могат да бъдат използвани  при определяне схемите на 

разположение на дъждовалните апарати за постигане на по-добра равномерност. 
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STUDY ON WATER DISTRIBUTION OF MIDDLE-JET SPRINKLERS, 

DEPPENDING ON THE GEOMETRICAL PARAMETERS OF THE 

NOZZLE  

dipl.eng. Daniel Valchev1 , Assoc.Prof. Nelly Gadjalska2 

Key words: Irrigation, Sprinkler irrigation, Sprinklers , Sprinkler’s parameters, 

Uniformity of the water distribution 

ABSTRACT 

The water distribution pattern from impact sprinkler, depending on the geometrical 

parameters of the nozzle (size and inclination angle) and different pressures on the nozzle, was 

registered during experimental observations in laboratory and open-air conditions and calm 

weather. Different relationships between the “discharge coefficient” and the coverage radius in 

different nozzle sizes and the inclination angle of the water flow were registered, and an 

analysis was made on the observed pattern on rainfall distribution. The observed relationships 

could be used for the defining of disposal scheme of the impact sprinklers and for the achieving 

of better uniformity of water distribution.  
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УСТАНОВЯВАНЕ НА ОПТИМАЛНАТА ДЪЛЖИНА НА 

ТРЪБОПРОВОДА ПРИ НЯКОИ МОДИФИКАЦИИ ЛЕНТОВИ 

ДЪЖДОВАЛНИ МАШИНИ 

Т. Ташев1, П. Филков2 

Ключови думи: напояване, лентови дъждовални машини, оптимални работни 

параметри, енергийна ефективност, оптимизация, икономически анализ 

РЕЗЮМЕ 

За дъждуване на селскостопански площи в България през последните години все 

по-често се използват лентови дъждовални машини. Една от причините е, че 

закупуването на поливна техника може да се финансира по “Програма за развитие на 

селските райони 2014-2020”. Същевременно изборът на модификация на машината 

обикновено се извършва не от инженери по хидромелиорации, а от търговските 

представители, което води до необосновано високи напори на помпите и едър 

некачествен дъжд, който създава предпоставка за ерозия на почвата. Посочените 

негативни последици са в противоречие с тенденциите за постигане на висока енергийна 

ефективност, дългосрочно и устойчиво земеделие. По тази причина е направен анализ на 

взаимовръзките между работни параметри, производителност на машината, инвестиции 

и експлоатационни разходи на системата за напояване.  

В резултат на изследването са установени оптималните дължини за лентови 

машини с диаметри на гъвкавия тръбопровод ϕ110 и ϕ125, при приета целева функция 

приведени годишни разходи на хектар. Изследването е извършено при приета нетна 

напоителна норма M=1200 m
3
/ha за различен набор от напори и диаметри на дюзата на 

дъждовалния апарат, и три начина на захранване на машината – помпено от собствен 

водоизточник, помпено от напоителен канал и напорно от тръбна мрежа.  
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OPTIMAL HOSE LENGTH DETERMINATION FOR SOME SIZES OF 

HOSE-REEL IRRIGATION MACHINES  

Tashev.T1, Filkov.P2 

ABSTRACT 

Recently the sprinkler irrigation of agricultural land in Bulgaria is performed more and 

more often by means of hose-reel machines. One of the main reasons is that the purchase of the 

irrigation equipment can be funded under the "Rural Development Programme 2014-2020". At 

the same time the hose-reel size is chosen not by irrigation and drainage engineers but by 

salesmen and as a result an unreasonably high pump pressures and very coarse drop size are 

observed, which creates prerequisites for plant damages and soil erosion. These negative 

results are in contradiction with the tendencies for efficient use of energy and sustainable 

agriculture. Because of these results an analysis of interrelation between operating parameters, 

hose-reel performance, investments and operating costs has been made in the article.  

This paper deals with the determination of the optimal lengths of hose-reel machines 

with hose diameters DN 110 and DN 125, by means of annual costs per hectare which were 

used as an objective function. The study was done for an irrigation requirement of the area of 

M = 1200 m
3
/ha, for several combinations of nozzle diameters and operating pressures, and for 

three variants of water delivery to the machine – pumped water abstracted from farmer own 

source, pumped water from irrigation system distribution canal and water, delivered directly by 

pressurized irrigation network. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПОМПИ, ЗАХРАНВАНИ СЪС СЛЪНЧЕВА 

ЕНЕРГИЯ В НАПОЯВАНЕТО 

Й. Герински1 

Ключови думи: слънчева енергия, соларни помпи, напояване,  

РЕЗЮМЕ 

В статията се визират възможностите за приложения на така наречените „соларни 

помпи” в напояването и по-конкретно такива, захранвани с енергия директно от 
слънчеви панели, без използване на акумулаторни батерии. Посочени са 
ограничителните условия, при които могат да бъдат използвани този вид помпи, в 
зависимост от технологиите за напояване и вида на водоизточника. Акцентирано е и 

върху избора на броя и вида на помпени агрегати за целите на напояването. Засегнати са 
въпроси и за икономическата ефективност от приложението им в напоителните системи. 

Набелязани са насоки за бъдещи изследвания, свързани с приложението на помпи, 

захранвани със слънчева енергия. 
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ВЪРХУ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА 

ВОДОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО С НАПОРНИ ТЕЧЕНИЯ ПРИ 

НАПОЯВАНЕ 

Румен Гаджев1,  

Ключови думи: хидромелиорации, водоразпределение, напорни течения 

РЕЗЮМЕ 

При напояване на агро културите водоразпределението е една от 

основните специфики на дадената прилагана технология. Най-често 

водоразпределенито се реализира с разпределителни тръбопроводи 

подаващи чрез странични отклонения водни количества към техниките и 

елементите за напояване. В зависимост от експлоатационните условия и 

способите за подаване на вода  в тях се формират променливи по дължина  

водни количества.   

В настоящата разработкабота се разглеждат различни аспекти на 

приложение на разпределителните тръбопроводи при напояване, 

условията и изискванията, които осигуряват ефективно 

водоразпределяне, както и метод за оразмеряване и границите на 

допустимото изменение и съответстващите характеристики.на 

тръбопроводите.  
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ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ ПОДХОДИ И МЕТОДИ ПРИ 

ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА НАПОИТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ 

Румен Гаджев1, Й. Герински2 

Ключови думи: хидромелиорации, открити течения, енергийна ефективност, 

канална мрежа, напояваен. 

РЕЗЮМЕ 

При експлоатацията на напоителните системи се реализира 
енергоразход при транспортиране на водните количества по каналната 
мрежа в зависимост от параметрите на откритите канали. За 
разглеждането на енергийния разход в разработката са използват подходи 

и методи прилагащи аналитични зависимости, които изразяват и 

включват енергийни компоненти и характеристики относно откритото 

течение и отразяващи енергоразхода при транспортиране на водни обеми. 

В разработката се разглеждат изследвания относно енергоразхода в 
откритата канална мрежа и се предлага зависимост за базисен енергиен 

показател изразяващ номинален енергоразход по дължината на откритите 
канали. Също се дават подходи и аналитични зависимости за определяне 
на енергийни загуби на базата на изходни енергоефективни показатели за 
оценка на енергийното ниво на каналната мрежа. 
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КАК ДА СЕ ПОСРЕЩНАТ ИЗИСКВАНИЯТА НА РДВ НА ЕС 

ПРЕДВИД ЕНЕРГИЙНИТЕ И КЛИМАТИЧНИ ПРЕДПИСАНИЯ НА 

ЕС 

П. Матт1 

Ключови думи: РДВ на ЕС, възобновяеми енергийни източници, хидроенергетика, 

смекчаващи мерки 

РЕЗЮМЕ 

Понастоящем се намираме в процес на търсене на съгласие между прехода към 

производство на електроенергия от възобновяеми източници и предписанията да се 

постигнат целите на Рамковата директива за водите (РДВ) на Европейския съюз (ЕС) за 

добро екологично състояние / добър екологичен потенциал на всички речни участъци. 

Знаем също така, че гъвкавата хидроенергетика прави възможно интегрирането на 

новите възобновяеми вятърни и фотоволтови енергийни ресурси. Следователно, 

необходимо е да се фокусираме върху сериозното предизвикателство да се развива 

хидроенергетиката в условията на съвременния енергиен свят заедно обаче с 

оптимизиране на смекчаващи мерки по отношение на околната среда. В настоящия 

доклад са представени някои примери за такава оптимизация на смекчаващи мерки във 

връзка с електропроизводството от възобновяеми източници и съответните влияния 

върху пазара. 
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HOW TO MEET THE REQUIREMENTS OF THE EU-WFD UNDER 

CONSIDERATION OF THE EU’S ENERGY AND CLIMATE 

OBJECTIVES 

P. Matt1 

Keywords: EU-WFD, renewable generation, hydropower, mitigation measures 

ABSTRACT 

Today we are in the trade-offs between the energy transition with renewable generation 

and the objectives to meet the targets of WFD with the good ecological status / good ecological 

potential in all river stretches. We know also that the flexible hydropower is also the enabler of 

integration of the new renewables wind and PV.  So we have to focus on the significant 

challenges on hydropower and hydropower development in the new energy world 

simultaneously associated with the optimization of mitigation measures. During the 

presentation there are some examples to optimize mitigations measures in consideration of 

renewable generation and market impacts.  
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ОВОДНИТЕЛНИ И РИБОПРОВЕЖДАЩИ СЪОРЪЖЕНИЯ НА 

ВОДОХВАЩАНИЯ ОТ СЪБИРАТЕЛНА ДЕРИВАЦИЯ 

О. Тодоров1, И. Димитрова2, Д. Кисляков3 

Ключови думи: водохващане, събирателен канал, оводнително съоръжение, 

рибопровеждащо съоръжение 

РЕЗЮМЕ 

За почти всички водохващания на събирателните канали от хидроенергийните 

системи у нас, изградени преди 90-те години на миналия век, въпросите за остатъчно 

водно количество за нарушения участък от реката и за рибопровеждащи съоръжения 

изобщо не са били разглеждани. Понастоящем обаче, в съответствие с изискванията на 

съвременните регулативни документи и добри практики в областта на околната среда, 

тези водохващания трябва да бъдат снабдени с такива съоръжения. 

В настоящия доклад се разглежда оборудването на определен брой водохващания 

от съществуваща високопланинска събирателна деривация със съоръжения или само за 

пропускане на зададено остатъчно водно количество, или с комбинирани такива за 

осигуряване и на възможност за миграция на местната популация от риби. Представени 

са концептуалните проектни решения на комбинацията от формулираните от 

ихтиолозите задачи и експлоатационните изисквания на възложителя.  
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ОТНОСНО ДИНАМИЧНОТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОЧВА-

КОНСТРУКЦИЯ: ЧАСТ I. АНАЛИЗ НА ЕДИН РАНЕН ПОДХОД 

С. Тасев1 

Ключови думи: язовирни стени, динамика, коефициенти на затихване 

РЕЗЮМЕ 

Динамичното взаимодействие между инженерните конструкции и техните основи 

е обект на внимание на редица изследователи от дълги години. Една от целите е 

определянето на пълното и на геометричното затихване на трептенията при сеизмични 

въздействия.  

Настоящият доклад се състои от две части. В Част I е разгледано едно от ранните 

изследвания по темата. Представена е връзката между това изследване и сегашното 

разбиране на проблема. Показани са затрудненията пред достигането на конкретни 

резултати и пътят за тяхното преодоляване.  

Направеният анализ показва, че основните положения в предложения неотдавна 

поход за определяне на геометричното затихване е целесъобразен и може да осигури 

получаването на честотно зависими коефициенти на пълното и на геометричното 

затихване на трептенията.  

В Част II на доклада са представени резултати от приложението на подхода. 

Определени са коефициентите на геометричното затихване на една съществуваща 

бетонна язовирна стена. 
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ON THE DYNAMIC SOIL-STRUCTURE INTERACTION: 

PART I. ANALYSIS OF ONE EARLY APPROACH 

S. Tasev1 

Key words: dams, dynamics, damping coefficients 

ABSTRACT 

The dynamic interaction between engineering structures and their foundations has been 

the focus of many researchers for many years. One of the objectives is to determine the total 

and radiation damping of vibration in seismic impacts. 

This report consists of two parts. Part I examines one of the early investigations on the 

topic. The relationship between this study and the current understanding of the problem is 

presented. The difficulties in reaching concrete results and the way to overcome them are 

shown. 

The analysis performed shows that the underlying assumptions of the recently proposed 

approach to damping determination is appropriate and can provide frequency-dependent 

coefficients of the total and radiation damping. 

Part II of the report presents results from the implementation of the approach. The 

coefficients of the radiation damping of an existing concrete dam are determined. 
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ОТНОСНО ДИНАМИЧНОТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОЧВА-

КОНСТРУКЦИЯ: ЧАСТ II. ПРИЛОЖЕНИЕ 

С. Тасев1 

Ключови думи: язовирни стени, динамика, коефициенти на затихване 

РЕЗЮМЕ 

Част II описва критериите, използвани за определяне на динамичното 

взаимодействие почва-конструкия. Първият критерий доказва съответствието между 

измерените честоти на затихващите и на незатихващите трептения. Вторият критерий 

определя момента на възникване на геометрично затихване. Третият критерий определя 

способността на основата да притежава свойството геометрично затихване.  

Използват се данни от пълномащабни динамични тестове на реална язовирна 

стена. Направени са графични построения за две бетонни язовирни стени, подобни на 

тези, показани в Част I. Въз основа на сравнението е избран вертикален сеизмичен 

профил. Той се използва за изчисляването на честотно-зависими коефициенти на 

геометричното затихване при пълно и при празно язовирно езеро. 

Даден е пример с добре позната конструкция, изградена върху слаба основа.  

Изводите от приложението на предлагания подход, в частност в светлината на 

разгледания пример, са обобщени с цел да се обърне внимание на проблемите с 

динамичното взаимодействие при изграждането на високи сгради.  
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ON THE DYNAMIC SOIL-STRUCTURE INTERACTION: 

PART II. APPLICATION 

S. Tasev1 

Key words: dams, dynamics, damping coefficients 

ABSTRACT 

Part II describes the criteria used to determine the dynamic soil-structure interaction. 

The first criterion proves the correspondence between the measured frequencies of damped and 

undamped vibrations. The second criterion determines the moment of radiation damping 

origin. The third criterion determines the ability of the foundation to have the radiation 

damping property.  

Data from full scale dynamic tests on a real dam is used. Graphical constructions are 

made for two concrete dams, similar to those shown in Part I. Based on the comparison, a 

vertical seismic profile is selected. It is used to calculate frequency-dependent damping 

coefficients at full and empty dam lake. 

An example is given for a well-known construction built on a weak foundation. 

The lessons learned from the application of the proposed approach, in particular in the 

light of the example examined, have been summarized in order to address the issues of 

dynamic interaction in construction of high-rise buildings. 
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ФИЛТРАЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА НАСИПНА ЯЗОВИРНА 

СТЕНА С КОМПРОМЕТИРАНА ГЕОМЕМБРАНА  КАТО 

ПРОТИВОФИЛТРАЦИОНЕН ЕЛЕМЕНТ  

Т. Чолаков1 

Ключови думи: язовирни стени, филтрация, геомембрана 

РЕЗЮМЕ 

През последните десетилетия геосинтетичните материали намират все по-широко 

приложение в язовирното строителства. Различни фактори налагат изпълнението на 

язовирни стени от насипен тип с водоплътен елемент от геомембрана вместо с 

обичайните често срещани естествени материали в природата, каквато е глината. 

Понякога причини от различен характер, като недооценен конструктивен елемент, 

недобро уплътнение на основата под мембраната или некачественото и‘ съединяване, 

могат да доведат до нейното разкъсване и компрометиране. 

В доклада са анализирани настъпващите промени във филтрационната картина на 

насипна стена, при поява на разкъсвания на геомембраната с определена големина и 

разположение на различни нива по височина на водния откос. Представени са изменения 

и връзки на различни параметри на филтрацията на базата на численото моделиране на 

язовирна стена „Монгу“ в Нигер. Направени са изводи и препоръки, които биха могли да 

са от полза при проектирането, изграждането и експлоатацията на такъв тип 

хидротехнически съоръжения. 
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SEEPAGE ANALYSIS OF EARTHFILL DAM WITH TORN 

GEOMEMBRANE AS WATERTIGHT ELEMENT   

T. Cholakov1 

Keywords: dams, seepage, geomembrane 

ABSTRACT 

In recent decades, geosynthetic materials have been increasingly used in dams. Various 

factors lead to the implementation of earthfill dams with a watertight element geomembrane 

instead of the usual common natural materials in nature, such as clay. Sometimes reasons of a 

different nature, such as a substandard structural element, not well compacted embankment 

under the geomembrane, or poor jointing, can lead to its tearing and compromise. 

The report analyzes the upcoming changes in the seepage on an embankment dam, in 

the case of geomembrane tearing of a certain size and location at different levels of the height 

of the dam. Variations and relations of different seepage parameters are presented based on 

numerical modeling of the Mongu dam in Niger. Conclusions and recommendations have been 

made which could be useful in the design, construction and operation of similar type hydraulic 

structures. 
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„СУХИ”  ФОНТАНИ.  СЪЩНОСТ, КОНСТРУКТИВНО  И 

ХИДРАВЛИЧНО РЕШЕНИЕ 

Д. Георгиев1 

Ключови думи: фонтани, сухи фонтани, фонтанно-дюзова кутия, интерактивни  

фонтани 

РЕЗЮМЕ 

Напоследък  този вид фонтани намира  широко приложение в градската и 

паркова среда у нас и в чужбина, където  потокът от хора  е много голям и 

същевременно се преследва една голяма и забавна атракция – по-малки и по-големи  

деца играят и се забавляват върху площадката с водни струи на тези фонтани, 

развеселявайки и придружаващите ги близки,  роднини, както и целия поток от  хора. 

Същевременно не може да се отрече и освежаващото действие на тези  фонтани от 

вертикално издигнатите и разпилени водни  струи и своеобразното детско къпане. 

 В доклада са разглеждат  решенията на предлаганите фонтанно-дюзови кутии, 

вида на фонтанните дюзи и осветление, разположението  и хидравличната връзка между  

подземните резервоари и канали, конструктивното и декоративно оформяне на  

фонтанната повърхност, хидравличният  режим  на работа. 
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“DRY” FOUNTAINS. ESSENCE, STRUCTURAL AND HYDRAULIC 

SOLUTION 

D. Georgiev1 

Keywords: fountains, dry fountains, fountain-nozzle box, interactive fountains  

ABSTRACT 

Lately, this fountain type finds wide application in urban and park environment in the 

country and abroad where there is a large stream of people and at the same time a funny 

attraction is sought – smaller and older children play and amuse themselves on the site with the 

water jets entertaining as well the accompanying relatives and the people around. Besides, 

there is no denying that these fountains with vertically elevated and scattered water jets and the 

peculiar children bathing have a refreshing effect.  

The paper considers the suggested types of fountain-nozzle boxes, type of fountain 

nozzles and lighting, disposition and hydraulic connection between the underground reservoirs 

and canals, structural and decorative layout of the fountain surface, hydraulic mode of 

operation.  
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конвертор, турбини, 

РЕЗЮМЕ 

В икономически развитите страни от Европейския съюз, а в перспектива 

съответно и у нас, се обръща все по-голямо внимание на условията за използване на 

хидроенергийния потенциал при много ниски напори (т.е. от 0,5 m до около 2,5 m). Този 

съществен съществуващ потенциал досега не е бил обект на използване, тъй като за него 

по принцип не е икономически ефективно прилагането на конвенционалните водни 

турбини. В този обхват на напорите става дума за мощности от няколко до няколко 

десетки киловата, които все още не представляват инвестиционен интерес у нас. 

Настоящият доклад представя особеностите на хидроенергийните приложения при 

съвсем ниски напори, условията, при които определени класически турбини могат да 

бъдат ефективно използвани и приложението на редица модификации на хидроагрегати 

и на редица принципно нови устройства за преобразуване на енергията на водния поток 

в механична и след това в електрическа, които при конвенционалните ВЕЦ нямат 

приложение, но при малките мощности и много ниски напори имат своята икономическа 

обосновка. 
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HYDROPOWER APPLICATIONS IN VERY LOW HEADS 

I. Dimitrova1 

Keywords: low heads, hydropower systems, hydroelectric converter, turbines 

ABSTRACT 

In the economically developed countries of the European Union and in perspective 

respectively in Bulgaria attention is increasingly paid to the conditions of use of the 

hydropower potential at very low heads (ie from 0.5 m to about 2.5 m). This substantial 

existing potential has so far not been the subject of use as it is generally not cost-effective to 

apply conventional water turbines. In this range of heads there are mechanical powers of 

several to several tens of kilowatts, which are not yet an investment interest in our country. 

This report presents the specifics of hydroelectric applications in very low heads, the 

conditions under which certain classical turbines can be effectively used and the use of a 

numerous modifications of the hydraulic power packs and a numerous novel devices for 

converting energy of water flow into mechanical and then into electrical energy, which are not 

applicable to conventional water power plants, but with low capacities and very low heads they 

have their economic justification. 
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