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IV. Мониторинг на водите 
 

Mониторингът на повърхностните и подземните води осигурява информация за 

протичащите във водните тела  процеси, промени и явления, необходима за оптималното 

управление на водните басейни. Предмет на мониторинг на водите са валежите, 

повърхностните води (реки, езера и язовири) и подземните води. 

Негативното въздействие върху качеството на водите е резултат от антропогенното 

въздействие, което се изразява в изменение на режима на водния им отток, заустване на 

отпадъчни води от точкови и дифузионни източници и др. 

Допълнително негативно влияние върху екологичното състояние на водите оказват 

някои косвени фактори като: замърсяването на атмосферата и свързаните с това валежи и 

седименти във водосборните области, глобалното изменение на климата и в частност 

повишаване на температурата, както и влиянието й върху протичащите в тях химични, 

биохимични и сорбционни процеси и др. 
 

1.Повърхностни води 

 

1.1. Мониторингови програми за повърхностни води – контролен и оперативен 

мониторинг. 

 

1.1.1. Контролен мониторинг: 

 

Дизайнът на програмата за контролен мониторинг на повърхностни води на БД ЗБР 

– Благоевград е съобразен с изискванията на т 1.3.1. на Приложение V на ЕРДВ.  

Основната цел на програмата за контролен мониторинг е да  осигурява подробни и 

детайлни обобщения на екологичното и химично състояние на водните тела от различните 

типове, като определи базовата линия на състоянието за различните типове и осигури 

възможност за класификацията на водните обекти в пет класа в съответствие с нормативните 

определения.  

В изпълнение на тази цел програмата за контролен мониторинг е насочен към 

онези водни тела, които, съгласно първоначалната оценка на риска са определени, като 

водни тела “не в риск” (в много добро или добро състояние) и водни тела, за които няма 

достатъчно информация (с цел допълване на данните от мониторинга за определяне и 

оценка на състоянието им). Контролният мониторинг следва да осигури достатъчна 

информация за цялостна оценка на статуса на тези водни тела, като при изпълнението на 

тази задача, при избора на пунктовете в програмата за контролен мониторинг на БД ЗБР – 

Благоевград са спазвани следните принципи:  
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• За всеки тип водно тяло за всяко поречие в района на басейново управление 

в програмата за контролен мониторинг е включен най-малко по един 

мониторингов пункт; 

• Мониторинговите пунктове са така подбрани че да дават информация както 

за водни тела от конкретният тип намиращи се в референтни или близки до 

референтните условия (където това е възможно) така и за слабо повлияни от 

антропогенна дейност водни тела; 

• Мониторинговите пунктове представителни за референтните или най-

близки до референтните условия на конкретният тип (където това е била 

целта) дават представа за състоянието на неповлияните водни тела от този 

тип; 

• Мониторинговите пунктове отчитащи антропогенното въздействие върху 

даден тип са избрани така че въздействието да е представително за 

преобладаващият брой случай на повлияни водни тела от този тип; 

• Контролният мониторинг за стоящи води включва само пунктове на 

естествени езера (за които се определя екологичен статус и следва да се 

залагат цели за постигане на екологично състояние); 

 

Изпълнението на гореописаните принципи до голяма степен гарантира 

изпълнението на изискването на ЕРДВ към контролният мониторинг за района на БД ЗБР, 

а именно да обхваща достатъчен брой повърхностни водни тела  с оглед получаването на 

изчерпателна и достоверна информация за цялостното състояние на повърхностните води 

в рамките на речния басейн. 

 

1.1.1.1.Критерии за избор на пунктове за контролен мониторинг: 

 

Избора на мониторинговите пунктове за програмата за контролен мониторинг на 

повърхностните води на БД ЗБР - Благоевград е съобразен с изискванията на Приложение 

V на ЕРДВ, както са отчетени и специфичните особености на район за басейново 

управление. Характера и значимостта на антропогенните дейности, влияещи върху 

състоянието на водите, също е отчетен. Най-общо при подбора на пунктовете, където 

следва да се извършва контролен мониторинг, са използвани са следните критерии: 

• Значимост – мониторинговите пунктове са характерни и  значими. Това са 

места, в които наблюдаваните реки имат големи водосбори и 

многогодишните колебания във водния отток като правило са 

несъществени, което предполага една не повлияна от случайни и 
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еднократни въздействия стабилност на отделните качествени показатели на 

състоянието на водите.  

• Представителност – поради големият брой високопланински езера в 

района на БД ЗБР (над 180) и същественото влияние което оказват върху 

водните екосистеми, четири от тях са включени в програмите за контролен 

мониторинг. Въпреки че площта на всяко от тях е по-малка от 0,5 кв.км., 

като цяло високопланинските езера са представителни за района, съхраняват 

значителни обеми вода и до голяма степен формират облика му;  

• Поради специфика на района на БД ЗБР (водосбора на река Места се 

споделя между две страни, а водосбора на река Струма се споделя от четири 

страни) в програмата за контролен мониторинг са включени и шест пункта 

при които значими водни количества пресичат държавната граница; 

Изпълнението на гореописаните принципи и критерии при съставянето на 

програмата за контролен мониторинг гарантират коректното определяне на базова линия 

за екологичен статус на водните тела, хидроморфологични влияния, както и по отношение 

на натоварването с приоритетни и специфични вещества. 

 

1.1.1.2 Времева рамка за изпълнение на програмата за контролен мониторинг: 

 

Контролният мониторинг се провежда в продължение най-малко на една година в 

рамките на периода, за който се отнася съответния План за управление на речните 

басейни, като би следвало резултатите от мониторинга да се преразглеждат и използват в 

комбинация с процедурата за оценка на въздействията, описана в Приложение II на ЕРДВ за 

определяне изискванията на програмите за мониторинг в текущия и следващите планове за 

управление на речни басейни. За района на БД ЗБР – Благоевград, програмата за контролен 

мониторинг се изпълнява поетапно в периода 2007 – 2009 г., като резултатите от него 

трябва да  бъдат получени преди влизане в сила на първия План за управление на речните 

басейни през декември 2009 г., и те ще подпомогнат оптимизирането на програмите за 

оперативен мониторинг в процеса на управление.  

 

1.1.2. Оперативен мониторинг: 
 

Основна цел на оперативния мониторинг е  да установи и следи състоянието на 

онези водни тела, които са определени при оценката на риска като тела в риск по 

отношение постигането на добро екологично състояние, както и да направи оценка на 

промените в състоянието на водните тела в риск, когато за тях са набелязани и приложени 

програми от мерки. Водни тела, за които съществуват данни показващи наличието на 
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определен антропогенен натиск, са включени в програмите за оперативен 

мониторинг по експертна оценка. Този мониторинг да следи само онези показатели, 

които са индикативни за повлияните елементи за качество (а не всички, както е при 

контролния мониторинг)  и са най-чувствителни към конкретният натиск, на който са 

подложени съответните водни тела.  

Като резултат от оперативният мониторинг се очаква да проследи промяната в 

екологичният статус на наблюдаваните водни тела и да определи степента на отклонение 

от базовата линия, като класифицира екологичното състояние на водните тела в 

нормативно дефинираните класове. За изпълнението на тази цел при избора на пунктовете 

за оперативен мониторинг са спазвани следните принципи: 

• Всяко водно тяло определено „в риск да не постигне добро екологично 

състояние” се наблюдава най-малко от една точка за оперативен 

мониторинг, като в преобладаващият брой случаи имаме 2 и повече точки 

отчитащи промяната на въздействието по продължение на водното тяло; 

• Когато повече от един елемент за качество е чувствителен към конкретен 

натиск за определено водно тяло, тогава по експертна оценка за конкретния 

случай се следи най-индикативният от възможните показатели описващ 

промените настъпващи при най-чувствителният елемент за качество; 

• Когато едно водно тяло е подложено на повече от един вид натиск по 

експертна оценка в програмата за оперативен мониторинг се включва най-

индикативният от възможните показатели отчитащ комбинираното 

въздействие; 

• Пунктовете за оперативен мониторинг на едно водно тяло са избрани така 

че да отчитат най-лошото възможно състояние породено от комбинираното 

действие на различните въздействия в рамките на водното тяло; 

• Поради сравнително неголямото антропогенно натоварване за района на БД 

ЗБР в програмите за оперативен мониторинг са залегнали минималните 

честоти на пробовземане. 

  

Програмата за оперативен мониторинг може да бъде коригирана в периода на 

прилагане на Плана за управление на речните басейни в случаите, когато информацията, 

която се получава в хода на изпълнението й показва, че въздействието върху дадено водно 

тяло се променя или е различно от очакваното. В случаите, когато резултатите показват, 

че въздействието не е значително или съответния антропогенен натиск е отстранен (в 

резултат на приложени програми от мерки или по други обективни причини) програмата 

за оперативен мониторинг може да бъде редуцирана като брой пунктове, обследвани 
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показатели и честотата на анализите. Разширяването на програмите за оперативен 

мониторинг, при възникване на обективна необходимост за това, също е възможно. 

 

1.1.2.1. Критерии за избор на пунктове за оперативен мониторинг: 
 

При избора на мониторингови пунктове в програмите за оперативен мониторинг на 

БД ЗБР – Благоевград са спазени основните изисквания, съгласно Приложение V на РДВ, 

съобразени със конкретните условия на района за басейново управление: 

• Когато водното тяло е подложено на натиск от страна на повече от един 

точков източник на замърсяване, мониторинговите пунктове са избрани така, че да 

отчитат величината и въздействията на  всички точкови източници като цяло; 

• При наличие на значими дифузни замърсявания мониторинговите пунктове 

са разположени така че да може да се оцени величината и въздействието на дифузните 

натиск като цяло; 

• В системата за оперативен мониторинг като физикохимични показатели са 

включени всички зауствани във водните тела приоритетни вещества отчитани в 

мониторинговите пунктове след точката на заустване; 

• В системата за оперативен мониторинг като физикохимични показатели са 

включени всички зауствани в значими количества специфични замърсители отчитани в 

мониторинговите пунктове след точката на заустване; 

• За водните тела в риск, причинен от значим хидроморфологичен натиск, 

мониторинговите пунктове са избрани така че да може да се оцени величината и 

въздействието на хидроморфологичния натиск.  

 

Изпълнението на гореописаните принципи и критерии при съставянето на 

програмата за оперативен мониторинг на БД ЗБР – Благоевград гарантират коректното 

определяне на степента на отклонение на най-чувствителните елементи за качество от 

базова линия за конкретните водни тела в риск и дава възможност за определяне  

моментният им екологичен статус. Програмите ще предоставят оперативна информация 

по отношение на редукцията на приоритетните и специфични замърсители, както и за 

величината на хидроморфологичните въздействия. 

 

1.1.2.2. Времева рамка за изпълнение на програмата за оперативен мониторинг: 

 

Оперативният мониторинг се провежда непрекъснато и с определена честота за 

периода на съответния план за управление на речните басейни За района на БД ЗБР – 

Благоевград, настоящата програма за оперативен мониторинг се изпълнява в периода 2007 
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– 2009г., като резултатите ще се използват в текущата работа на Дирекцията. Допълнена, 

модифицирана и оптимизирана, същата програма ще послужи за основа на програмата за 

оперативен мониторинг на първият план за управление. 
 

1.1.3 Мониторинг на биологичните качествени елементи. 

 

Представените методи и стандарти се отнасят изцяло за сладки (пресноводни) – 

реки и езера и нямат отношение към мониторинга на преходните (бракичните) и 

крайбрежните морски води. 

С цел осигуряване сравнимост на резултатите от биологичния мониторинг на 

повърхностните води ще се използват следните Международни (ISO) и Европейски 

стандарти (EN): 

 

ISO 5667-3:1995-Water Quality-Sampling-Part 3: Guidance on the preservation and 

handling of samples - Ръководство за събиране и съхранение на проби 

 

ISO 7828:1985/ EN 27828: 1994 – Water Quality – Methods of biological sampling – 

Guidance on handnet sampling of aquatic benthic macroinvertebrates . Стандарт за 

пробонабиране на макробезгръбначни с ръчна мрежа – полуколичествен метод на 

събиране за фиксирано време. 

 

ISO 9391:1993/ EN ISO 9391: 1995 – Water Quality – Sampling in deep waters for 

macroinvertebrates – Guidance on the use of colonization, qualitative and quantitative 

samplers. Стандарт за пробонабиране на макробезгръбначни от дълбоки води –използване 

на изкуствени субстрати, количествени и качествени пробовземни устройства. 

 

ISO 8265:1988/ EN 28265: 1994 – Water Quality – Methods of biological sampling – 

Design and use of quantitative samplers for benthic macroinvertebrates on stony substrata in 

shallow freshwaters - Стандарт за събиране на проби от каменисто дъно в плитки сладки 

води. 

 

ISO 8689-1:2000/ EN 8689-1: 2000 - Water Quality – Biological classification of 

rivers – Part 1: Guidance on the interpretation of biological quality data from surveys of benthic 

macroinvertebrates- Стандарт за интерпретиране на данни от изследвания на 

макробезгръбначни. 

 

ISO 8689-2:2000/ ЕN 8689-2:2000- Water Quality – Biological classification of 
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rivers – Part 2: Guidance on the presentation of biological quality data from surveys of benthic 

macroinvertebrates. Стандарт за представяне на данни от изследвания на 

макробезгръбначни. 

 

EN 14011: 2003 – Water quality – Sampling of fish with electricity. Стандартизиран 

метод за електроулов на риби в течащи води.Нормирани са правилата и организацията на 

работа при събиране на пробите, правилата за работа с електрофишер и протокола за опис 

на улова и докладване на резултатите 291. 

 

EN 13946: 2003 – Water quality – Guidance standard for the routine sampling and 

pretreatment of benthic diatoms from rivers. Стандарт за пробонабиране и предварителна 

обработка на бентосни диатомови водорасли от реки. 

 

EN 14407: 2004 – Water quality – Guidance standard for the identification, 

enumeration and interpretation of benthic diatom samples from running waters. 

Идентифициране, броене и интерпретиране на проби от диатомови водорасли от течащи 

води. 

 

EN 14184: 2003 – Water quality – Guidance standard for the surveying of aquatic 

macrophytes in running waters. Изследване на водни макрофити в течащи води. 

 

ISO 5667-1: 1980 –Water Quality – Sampling Part 1: Guidance on the design of 

sampling programmes. 

 

ISO 5667-2: 1991 –Water Quality – Sampling Part 2: Guidance on the design of 

sampling programmes. Общи методи и процедури за събиране на водни проби от езера и 

язовири. 

 

ISO 10260:1992 - Water Quality – Measurement of biochemical parameters – 

Spectrometric determination of the chlorophyll-a concentration. Спектрофотометрично 

определяне на концентрацията на хлорофил-а: биохимичен параметър. Съобразно 

местните условия, за целите на биологичния мониторинг и екологичната класификация на 

водите по смисъла на РДВ, ще се разработват нови стандарти и/или ще се адаптират 

съществуващите в Европа. Като база ще се използват методичните подходи, които се 

прилагат в Европа: 
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AQEM – Development and Testing of an Integrated Assessment for the Ecological 

Quality of Streams and Rivers throughout Europe Using Benthic Macroinvertebrates- 

http://www.aqem.de/ 

 

MIDCC – Multifunctional Inegrated Study Danube Corridor and Catchment- Austrian 

Government-http://www.midcc.at/ 

 

FAME – Development, Evaluation and Implementation of a Standardiesed Fish –based 

Assessment Method for the Ecological Status of European Rivers: a Contribution to the Water 

Framework Directive- http://www.fame.boku.ac.at/ 

 

STAR – Standardisation of River Classification: Framework Method for Calibrating 

Different Biological Survey Results against Ecological Quality Classifications to be Developed 

for the Water Framework Directive http://www.eustar.at/ 

 

 

1.1.4. Химичен мониторинг – методи за пробонабиране и анализ. 

 

ISO 5667/2:1982 – Water quality – Sampling – Part 2: Guidance on sampling 

techniques (Пробонабиране – Част 2: Ръководство за вземане на проби). 

 

ISO 5667-3:1995 - Water Quality – Sampling – Part 3: Guidance on the 

preservation and handling of samples (Пробонабиране – Част 3: Ръководство за 

консервиране и съхраняване на проби) 292. 

 

ISO 5667 – 5:1991 – Water quality – Sampling – Part 5: Guidance on sampling of 

drinking water and water used for food and beverage processing (Пробонабиране –  

Част 5: Пробонабиране на питейни води и води,използвани за обработка на храни и 

напитки). 

 

ISO 5667-6:1990 – Water quality – Sampling – Part 6: Guidance on sampling of 

rivers and streams (Пробонабиране – Част 6: Ръководство за вземане на проби от реки и 

потоци. 

 

БДС ISO 5667 – 9:2002 – Качество на водата. Вземане на проба. Част 9: 

Ръководство за вземане на проба от морски води. 
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ISO 5667 – 10:1995 – Water quality – Sampling – Part 10: Guidance on sampling of 

waste water ( Пробонабиране – Част 10: Пробонабиране на отпадни води). 

 

ISO 5667 – 11:1993 – Water quality – Sampling – Part 11: Guidance on sampling of 

ground waters ( Пробонабиране – Част 11: Пробонабиране на подземни води). 

 

БДС EN ISO 5667 – 13:2000 – Качество на водата. Вземане на проба. Част 13: 

Ръководство за вземане на проба от канализация и пречиствателни съоръжения. 

 

БДС ISO 5667-18:2002 – Качество на водата. Вземане на проба. Част 18: 

Ръководство за вземане на проба от подземни води в замърсени места. Резюме на 

методите, които ще се използват за взимане на проби за физико-химичен анализ 

 

рН - БДС 17.1.4.27:1980; ISO 10523:1994 – Determination of pH; БДС 3424-81 

 

Температура - БДС 17.1.4.01-77 

 

Неразтворени вещества - БДС 17.1.4.04-80; БДС EN 872:2003 – 

 

Determination of suspended solids – Method by filtration through glass fibre filters, 

задържане върху филтър на неразтворени частици, съдържащи се в определен обем вода и 

определяне на тяхната маса след изсушаване при 105°С 

 

Електропроводимост - БДС EN 27888:2002 – Determination of electrical 

conductivity, Електропроводимостта е мярка за тока, провеждан от йоните, присъстващи 

във водата. Тя зависи от концентрацията на йоните, природата на йоните, температурата 

на разтвора, вискозитета на разтворите. 

 

Разтворен кислород - БДС 17.1.4.08:1978; ISO 5813 – РЛ – Ст.Загора;  

БДС EN 25814-2002, потопяване на електрод, състоящ се от клетка, затворена чрез 

селективна мембрана и съдържаща електролита и два метални електрода, в анализираната 

вода; поради потенциалната разлика между електродите, причинена от галванична 

дейност или външно напрежение, преминаващият през мембраната кислород се редуцира 

на катода, докато метални йони преминават в разтвор при анода; така произведеният 

електрически ток е право пропорционален на преминалия през мембраната и слоя 
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електролит кислород и оттук на парциалното налягане на кислорода в пробата при дадена 

температура 293. 

Наситеност с кислород - БДС EN 25814-2002; БДС17.1.4.08:1978; ISO 5813 – РЛ 

– Ст. Загора 

 

БПК5 - БДС EN 1899-1:2004; БДС EN 1899-2:2004, Темпериране на водната 

проба, която ще се анализира, при 20єС, след което, ако е необходимо, аериране. 

Инкубиране при 20єС за определен период, 5 или 7 денонощия, на тъмно, в изцяло 

напълнени и затворени бутилки. Определяне концентрацията на разтворения кислород 

преди и след инкубиране. Изчисляване на масата на изразходвания кислород на литър 

проба; БДС 17.1.4.07:78 – РЛ - Бургас 

 

ХПК - ISO 6060:1989 – Determination of the chemical oxygen demand 

titrimetric/Dichromate reflux, накаляване на пробата в присъствие на живачен сулфат с 

известно количество от калиев дихромат и сребърен катализатор в силно сярнокисела 

среда за определен период от време, през който част от дихромата се редуцира от 

присъстващо окисляващо съединение; титруване на останалото количество дихромат с 

желязо-амониев сулфат; изчисляване на ХПК от количеството редуциран дихромат;  

 

ВЛМ № 208 – 2001 –Individual, spectrophotometric; БДС 17.1.4.02-77 – РЛ - 

Враца 

Азот амониев N-NH4 - БДС ISO 7150/1 – Determination of ammonium – Part 1: 

Manual spectrometric method, спектрометрично измерване на синьото съединение, 

образувано при взаимодействието на амоняка със салицилатните и хипохлоритните йони в 

присъствието на натриев нитропрусид;  

 

ISO 5664 – Determination of ammonium – Distillation and titration method, 

Фиксиране рН на пробата между 6 и 7,4; прибавяне на магнезиев оксид с цел създаване на 

умерено алкални условия; дестилация на освободения амоняк и събиране на дестилата в 

колба приемник, съдържаща борна киселина; титруване на амоняка в дестилата със 

стандартен разтвор на киселина, използвайки борна киселина/индикаторен разтвор;  

 

БДС17.1.4.10:1979; ВЛМ №101 – РЛ – Варна; БДС 17.1.4.10, т.3 – РЛ - Пловдив 

Азот нитратен – N-NO3 - БДС ISO 7890-3:1998 – Determination of nitrate – Part 

3: Spectrometric method using sulfosalicylic acid, спектрометрично измерване на 

образуваното жълто оцветено съединение от реакцията на нитратите със сулфосалицилова 
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киселина (образувана чрез прибавяне към пробата на натриев салицилат и сярна киселина) 

след обработка с основа;  

 

ВЛМ 103; ВЛМ 104 – РЛ – Варна; БДС 17.1.4.12-79 – РЛ -Бургас 

Азот нитритен – N-NO2 – БДС EN 26777:1997 - Determination of nitrite – 

Molecular absorption spectrometric method – реакция на съдържащия се в пробата нитрит 

с 4-аминобензолсулфонамид при наличие на  ортофосфорна киселина и стойност на рН 

1,9; към получената диазониева сол се прибавя N – (1-нафтил-)-1,2 –диаминоетан-

дихидлохлорид; абсорбцията на полученото розово оцветено съединение се измерва при 

540 nm;  

 

ВЛМ 105 – РЛ- Варна 

Ортофосфати – P-PO4 - БДС EN ISO 6878-1:2004 – Determination of phosphorus 

– Ammonium molybdate spectrometric method, взаимодействие на ортофосфатните йони 

с кисел разтвор, съдържащ молибдатни и антимониеви йони, с цел образуване на 

антимониев фосфомолибдатен комплекс; редукция на комплекса с аскорбинова киселина, 

в резултат на което се образува силно оцветен в синьо молибдатен комплекс 294. 

 

Хлориди - БДС 17.1.4.24-80; ISO 9297:1989 – Determination of chloride – Silver 

nitrate titration with chromate indicator (Mohr’s method), взаимодействие на хлоридите с 

прибавения сребърен йон, при което се получава неразтворим сребърен хлорид; при 

прибавяне на излишък от сребърни йони в присъствието на индикатор от калиев хромат, 

се образува червено-кафяв сребърен хромат. 

 

Сулфати - ВВМ № 205 – 2002 – Individual, Сулфатът реагира с разтвор на бариев 

хлорид до получаване на неразтворим бариев сулфат, който се пази във вид на суспензия 

чрез прибавяне наразтвор на желатин; 

 

БДС 17.1.4.03-77 – РЛ - Благоевград 

Фосфор – общ - БДС EN ISO 6878-1:2004 – Determination of phosphorus – 

Ammonium molybdate spectrometric method  

Калций - БДС ISO 6058 – 2002 – Determination of calcium content – EDTA 

titrimetric method, Комплексометрично титруване на калциеви йони с воден разтвор на 

натриевата сол на EDTA при индикатор HSN; 

 

ISO 7980 – РЛ - Бургас 
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Магнезий - БДС ISO 6059 – 2002 – Determination of the sum of calcium and 

magnesium – EDTA titrimetric method, Комплексометрично титруване на калций и 

магнезий с воден разтвор на натриевата сол на EDTA при индикатор ериохромчерно Т;  

 

ISO 7980 – РЛ - Бургас 

Обща твърдост - БДС ISO 6059 – 2002; БДС 17.1.4.05:1980 – РЛ - Варна 

 

Желязо – общо - БДС ISO 6332 – 2002 – Determination of iron – Spectrometric 

method using 1,10 phenanthroline, Фотометрично измерване на абсорбцията на 

образувания между 1,10 о-фенантролин и Fe2+ йони червено-оранжев комплекс;  

 

1.1.5. Кратко описание на методологията/критериите, използвани, за определянето 

на честотата на мониторинга. 

 

За контролния мониторинг честотите на обследване на качествените елементи са : 

• За биологичните качествени елементи – мониторинга се извършва най-

малко един път през периода на действие на програмата, а по показателя 

фитопланктон най-малко два пъти; 

• За хидроморфологичните качествени елементи – мониторинга се извършва 

най-малко един път през периода на контролния мониторинг; 

• За физикохимични качествени елементи – мониторинга се извършва с 

честотата заложена по долу в таблицата, в случай че не са оправдани по-

големи интервали въз основа на техническите познания и експертна оценка. 

 

При реализацията на програмата за оперативен мониторинг, всеки параметър се 

наблюдава с такава честота, че да осигурява достатъчни данни за надеждна оценка на 

състоянието на съответния качествен елемент и респективно състоянието на водното тяло 

в риск. Оперативният мониторинг се провежда през интервали, които като правило, не 

превишават интервалите посочени в таблицата по-долу, освен ако не са оправдани  по-

големи интервали въз основа на технически познания и експертни оценки или когато 

тежестта на оперативният мониторинг на даден пункт (поради специфика на 

натоварването) е пренесена изцяло върху конкретен биологичен качествен елемент.  

Основен принцип в програмите за мониторинг при избора на честота на 

провеждане е съобразяване с променливостта на параметрите, получени в резултат на 

естествени и предизвикани от човека състояния. При техническото изпълнение на 

програмите за мониторинг момента за пробонабиране се избира така че да се сведе до 
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минимум въздействието на сезонните изменения върху резултатите. Това дава гаранции, 

че резултатите от мониторинга отразяват промените във водното тяло, възникнали само в 

следствие на антропогенния натиск. 
 

Таблица ІV. 1 Минимална честота на мониторинга, съгласно изискванията на ЕРДВ. 

 

Качествен елемент  Категория Реки  Категория Езера  

Биологични  
Фитопланктон  6 месеца 6 месеца 
Макрофити 3 години  3 години  

Фитобентос 3 години  3 години  

Дънни безгръбначни 3 години  3 години  

Риби 3 години  3 години  

Хидроморфологични 
Непрекъснатост на реката 6 години - 

Хидрологичен режим 1месец  1 месец 

Морфологични условия 6 години 6 години 

Физикохимични 
рН 3 месеца 3 месеца 
Температура 3 месеца 3 месеца 
Кислороден режим 3 месеца 3 месеца 
Соленост  3 месеца 3 месеца 
Биогенни вещества 3 месеца 3 месеца 
Други специфични замърсители 3 месеца 3 месеца 
Приоритетни вещества 3 месеца 3 месеца 

 

 

1.1.6. Кратка информация относно някои допълнителни изисквания към 

мониторинга на повърхностни води, използвани за питейно-битово водоснабдяване, 

съгласно чл.7 от РДВ. 

 

Повърхностните водни тела, определени по силата на чл.7 от ЕРДВ , които 

осигуряват над 100 м 
3 дневно (като средна стойност) вода за питейно-битово 

водоснабдяване, съгласно Приложение IV(i) на директивата са защитени територии. В 

тези водни тела следва да се извършва мониторинг на всички зауствани приоритетни 

вещества и специфични вещества зауствани в значителни количества, които могат да 

засегнат състоянието на водните тела и които се контролират според разпоредбите на 

Директива 75/440/ЕЕС  за питейни води. За района на БД ЗБР – Благоевград няма случай 

на заустване на приоритетни и специфични вещества във водни обекти използвани за 

питейно-битово водоснабдяване. Това се потвърждава и от данните от извършваният през 

последните пет години (2004г. – 2008г.) мониторинг по Наредба № 12/2002 г 

/транспонирана от Директива 75/440/ЕЕС/ за тези повърхностни води. Поради тази 
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причина такъв вид мониторинг не е заложен от страна на БД ЗБР - Благоевград в 

програмите, предмет на настоящия План за управление. 
 

1.2. Мониторингови програми за повърхностни води – проучвателен 

мониторинг.  

 

Съгласно изискванията на Приложение V на ЕРДВ проучвателен мониторинг се 

изпълнява: 

- в случаите, когато причината за превишенията в концентрациите на 

замърсителите във водата е неизвестна; 

- в случаите, когато контролният мониторинг показва, че няма вероятност задачите, 

определени съгласно Член 4 за набелязаните екологични цели за определено 

водно тяло, да бъдат постигнати и все още не е започнат оперативен мониторинг, 

с цел проверка на причините, поради които водното тяло или  група от водни 

тела няма да постигнат екологичните цели; или 

- за уточняване на величината и въздействието на случайно замърсяване; 

и предоставя информация за създаването на програма от мерки за постигане на 

екологичните задачи и конкретните мерки, необходими за отстраняване на въздействието на 

случайното замърсяване. 

 

Избират се честоти на мониторинга, съобразени с променливостта на параметрите, 

получени в резултат на естествени и предизвикани от човека състояния. Времето на 

изпълнение на мониторинг се избира с цел свеждане до минимум на въздействието на 

сезонните изменения на резултатите и, следователно, гарантиране, че резултатите отразяват 

промените във водния обект, възникнали вследствие промени от антропогенен натиск. Ако е 

необходимо за постигането на тази задача, се провежда допълнителен мониторинг през 

различните сезони на една и съща година. 

 

При изготвянето на доклада по чл.8 от ЕРДВ за разработване на нови програми за 

мониторинг на повърхностни и подземни води за всеки район на басейново управление в 

България през 2007 г. не бяха разработени и изготвени програми за проучвателен 

мониторинг в ЗБР , както и  в останалите райони за басейново управление в България. 

При направените анализи на антропогенното въздейсвтие върху повърхностните 

водни тела и оценката на риска за тях за нуждите на този ПУРБ бе установено, че във 

всяко поречие в Западнобеломорски район има определен брой повърхностни водин тела, 

за които няма никаква информация от провеждан до момента мониторинг. За тези тела ще 

бъде осъществен проучвателен мониторинг – първоначално хидробиологичен 
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мониторинг, който е водещ в изготвянето на оценката на състоянието на тези тела, и в 

последствие по преценка  и при необходимост ще бъде провеждан друг вид мониторинг – 

контролен или оперативен. 

 

1.3. Резултати от мониторинговите програми за повърхностни води категории 

“реки” и “езера” – контролен и оперативен мониторинг. 

 

Изпълнението на новите програми за мониторинг стартира през 2008г. Резултатите 

от изпълнението на програмите за мониторинг на повърхностни води по поречия е 

конкретно представено в съответните части на ПУРБ, както следва : 

- ПУРБ –  за басейна на река Струма; 

- ПУРБ – за басейна на река Места; 

- ПУРБ – за басейна на река Доспат. 

 

Голям е броят на наблюдаваните повърхностни водни тела, определени като тела в 

риск да не постигнат “добро състояние”. Тези тела са определени в едно от състоянията: 

умерено, незадоволително и лошо. Най-често причините за това са превишенията на 

нормите за добро състояние по показателите амониев азот, нитратен азот, нитритен азот, и 

най-често фосфати и общ фосфор от използваната за оценката на състоянието 

класификационна система – в случая Наредба № 7 / 1986г. Класификационната система е 

подробно описана в Общата част на Раздел ІІ на настоящия ПУРБ. 

 

1.4 Елементи на програмите за мониторинг на повърхностни води. 

 

Таблица ІV.2. Контролен мониторинг – показатели и честота на измерването им 

 

Биологичен 

елемент за 

качество 

Нормативно 

дефинирани 

показатели 

Метрика Честота Период на 

въвеждане 

РЕКИ 

Съотношение между 
главните таксономични 

групи 

2009 Видов състав  

Дял на синьо-зелени към 

други групи водорасли 

2009 

Честота на 
цъфтежите 

Броя годишно 2009 

Биомаса 2009 

ФИТОПЛАНКТОН 

(само за река 

Дунав) 

Обилие 
Хлорофил А 

на 6 месеца 
в една от 
годините на 
ПУРБ 

2007-2008 
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Биологичен 

елемент за 

качество 

Нормативно 

дефинирани 

показатели 

Метрика Честота Период на 

въвеждане 

Трофичен индекс 2007-2008 

Видов състав Дял на 
чувствителни/индикаторни 

видове 

2009 

(Относително) 
обилие 

Площ на покритие 2007-2008 

МАКРОФИТИ 

Степен на 
трофност 

Макрофитен индекс 

еднократно 
в една от 
годините на 
ПУРБ 

2009 

Видов състав, 
Обилие 

Биотичен диатомеен 

индекс (IBD) 

2009 ФИТОБЕНТОС 

Бактериални туфи Наличие/Отсъствие 

еднократно 
в една от 
годините на 
ПУРБ 

2009 

Видов състав, 
Обилие 

Съотношение на основни 

трофични групи (Индекс 
It) 

2008 

Видов състав, 
Обилие 

Биотичен индекс 2007 

ДЪННИ 

БЕЗГРЪБНАЧНИ 

Разнообразие Видово разнообразие (H) 

еднократно 
в една от 
годините на 
ПУРБ 

2008 

Видов състав Дял на чувствителни/ 

индикаторни видове 
2009 

Обилие  Численост,Биомаса, 
Плътност 

2009 

Здравен статус Дял на рибите с признаци 

на заболяване 
2009 

РИБИ 

Размерна 
структура на 
индикаторни 

видове 

Видово-специфичен брой 

на размерните класове 

еднократно 
в една от 
годините на 
ПУРБ 2009 

ЕЗЕРА/ЯЗОВИРИ 

Съотношение между 
главните таксономични 

групи  

2009 Видов състав  

Дял на синьо-зелени към 

други групи водорасли 

2009 

Честота на 
цъфтежите 

Броя годишно 2009 

Биомаса  2009 

Хлорофил А 2007-2008 

ФИТОПЛАНКТОН 

Обилие 

Трофични индекси 

на 6 месеца 
в една от 
годините на 
ПУРБ 

2007-2008 

Видов състав Дял на 
чувствителни/индикаторни 

видове 

2009 МАКРОФИТИ 

(Относително) 
обилие 

Площ на покритие 

еднократно 
в една от 
годините на 
ПУРБ 2007-2008 
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Биологичен 

елемент за 

качество 

Нормативно 

дефинирани 

показатели 

Метрика Честота Период на 

въвеждане 

Степен на 
трофност 

Макрофитен индекс 2009 

ДЪННИ 

БЕЗГРЪБНАЧНИ  

 
(НЯМА 

РАЗРАБОТЕНИ 

ИНДЕКСИ ЗА 

ОЦЕНКА) 

Видов състав, 
обилие 

Съотношение на 
индикаторни групи  

еднократно 
в една от 
годините на 
ПУРБ 

2009 

Видов състав Съотношение между 
главните екологични 

групи  

2009 

Обилие  Численост,Биомаса, 
Плътност 

2009 

Здравен статус Дял на рибите с признаци 

на заболяване 
2009 

РИБИ 

Размерна 
структура на 
индикаторни 

видове 

Видово-специфичен брой 

на размерните класове 

еднократно 
в една от 
годините на 
ПУРБ 

2009 

 

 

Таблица ІV.3 Оперативен мониторинг – показатели и честота на измерването им 

 

Биологичен 

елемент за 

качество 

Нормативно 

дефинирани 

показатели 

Метрика Честота Период на 

въвеждане 

РЕКИ 

Хлорофил А  2007-2008 ФИТОПЛАНКТОН 

(само за река 

Дунав) 

Обилие 

Трофичен индекс 

на 6 месеца  

2007-2008 

МАКРОФИТИ (Относително) 
обилие 

Площ на покритие еднократно 
в две от 

годините на 
ПУРБ 

2007-2008 

Видов състав, 
Обилие 

Биотичен диатомеен 

индекс (IBD) 

2009 ФИТОБЕНТОС 

Бактериални 

туфи 

Наличие/Отсъствие 

еднократно 
в две от 

годините на 
ПУРБ 

2009 

Видов състав, 
Обилие 

Съотношение на основни 

трофични групи (Индекс 
It) 

2007-2008 ДЪННИ 

БЕЗГРЪБНАЧНИ 

Видов състав, 
Обилие 

Биотичен индекс 

еднократно 
в две от 

годините на 
ПУРБ 2007 
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Разнообразие Видово разнообразие (H) 2007-2008 

2009 Обилие  Численост,Биомаса, 
Плътност  

Здравен статус Дял на рибите с признаци 

на заболяване 
 

РИБИ 

Видов състав Съотношение между 
главните екологични групи  

еднократно 
в две от 

годините на 
ПУРБ 

 

ЕЗЕРА/ЯЗОВИРИ 

Хлорофил А 2007-2008 ФИТОПЛАНКТОН Обилие 
Трофични индекси 

на 6 месеца  
2007-2008 

2007-2008 МАКРОФИТИ Степен на 
трофност 

Покритие еднократно 
в две от 
годините на 
ПУРБ 

2007-2008 

Видов състав Съотношение между 
главните екологични групи  

2009 

Обилие  Численост,Биомаса, 
Плътност 

2009 

Здравен статус Дял на рибите с признаци 

на заболяване 
2009 

РИБИ 

Размерна 
структура на 
индикаторни 

видове 

Видово-специфичен брой 

на размерните класове 

еднократно 
в две от 

годините на 
ПУРБ 2009 

 

 

Таблица ІV.4.  Основни физикохимични показатели* 

 

№  І №  ІІ 
1 pH 1 Азот общ  

2 Температура 2 Фосфор общ 

3 Неразтворени вещества 3 Калций 

4 Прозрачност (Диск на Секки)** 4 Магнезий 

5 Хлорофил “А” ** 5 Обща твърдост 
6 Електропроводимост 6 Желязо общо 
7 Разтворен кислород 7 Манган 

8 Наситеност с кислород  в % 8 Калциево карбонатна твърдост*** 

9 БПК5 9 Сероводород*** 

10 ХПК 10 Общ органичен въглерод 

11 Азот амониев N – NH4   

12 Азот нитратен  N – NO3   

13 Азот нитритен  N – NO2    

14 Ортофосфати    Р – РО4   

15 Хлориди    
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16 Сулфати   
Нов показател с червен цвят. 
* Честота на мониторинга – на тримесечие 
**  За езера и крайбрежни морски води и р.Дунав 
*** Анализират се при необходимост и по преценка на БД 

 

 

Таблица ІV.5 Списък на приоритетните вещества 

 

No CAS номер EU номер Име на приоритетното вещество Състояние 

1 15972-60-8 240-110-8 Alachlor ** 

2 120-12-7 204-371-1 Anthracene * 

3 1912-24-9 217-617-8 Atrazine * 

4 71-43-2 200-753-7 Benzene * 

5 n.a. n.a. Brominated diphenylethers (**) **** 

6 7440-43-9 231-152-8 Cadmium and its compounds * 

7 85535-84-8 287-476-5 C10-13-chloroalkanes (**) няма методика 

8 470-90-6 207-432-0 Chlorfenvinphos ** 

9 2921-88-2 220-864-4 Chlorpyrifos ** 

10 107-06-2 203-458-1 1,2-Dichloroethane * 

11 75-09-2 200-838-9 Dichloromethane * 

12 117-81-7 204-211-0 Di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) *** 

13 330-54-1 206-354-4 Diuron ** 

14 115-29-7 204-079-4 Endosulfan * 

  959-98-8 n.a. (alpha-endosulfan) * 

15 206-44-0 205-912-4 Fluoranthene (****) * 

16 118-74-1 204-273-9 Hexachlorobenzene * 

17 87-68-3 201-765-5 Hexachlorobutadiene * 

18 608-73-1 210-158-9 Hexachlorocyclohexane * 

  58-89-9 200-401-2 (gamma-isomer, Lindane) * 

19 34123-59-6 251-835-4 Isoproturon ** 

20 7439-92-1 231-100-4 Lead and its compounds * 

21 7439-97-6 231-106-7 Mercury and its compounds * 

22 91-20-3 202-049-5 Naphthalene * 

23 7440-02-0 231-111-4 Nickel and its compounds * 
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No CAS номер EU номер Име на приоритетното вещество Състояние 

24 25154-52-3 246-672-0 Nonylphenols ** 

  104-40-5 203-199-4 (4-(para)-nonylphenol) ** 

25 1806-26-4 217-302-5 Octylphenols ** 

  140-66-9 n.a. (para-tert-octylphenol) ** 

26 608-93-5 210-172-5 Pentachlorobenzene ** 

27 87-86-5 201-778-6 Pentachlorophenol ** 

28 n.a. n.a. Polyaromatic hydrocarbons * 

  50-32-8 200-028-5 (Benzo(a)pyrene), * 

  205-99-2 205-911-9 (Benzo(b)fluoranthene), * 

  191-24-2 205-883-8 (Benzo(g,h,i)perylene), * 

  207-08-9 205-916-6 (Benzo(k)fluoranthene), * 

  193-39-5 205-893-2 (Indeno(1,2,3-cd)pyrene) * 

29 122-34-9 204-535-2 Simazine * 

30 688-73-3 211-704-4 Tributyltin compounds **** 

  36643-28-4 n.a. (Tributyltin-cation) **** 

31 12002-48-1 234-413-4 Trichlorobenzenes * 

  120-82-1 204-428-0 (1,2,4-Trichlorobenzene) * 

32 67-66-3 200-663-8 Trichloromethane (Chloroform) * 

33 1582-09-8 216-428-8 Trifluralin ** 

     

* 
анализира се 

** валидиране/верифициране на методите през 2007 г 

*** 
има методика - няма референтен материал 

**** няма методика и референтен материал 
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Таблица ІV.6  Специфични замърсители* 

 

№ 

по 

ред 

Органични вещества 

№ 

по 

ред 

Тежки метали и 

металоиди 

 

№ 

по 

ред 

Други 

1 Феноли 1 Цинк   1 СПАВ анионактивни 

2 Нефтопродукти  2 Мед  2 Цианиди 

3 Aldrin 3 Хром  6 валентен  3 Сулфиди 

4 Dieldrin 4 Хром  3 валентен  4 Карбонати 

5 Endrin 5 Арсен 5 Бикарбонати 

6 Isodrin 6 Селен 6 Растителни масла и мазнини 

7 Carbontetrachloride 7 Сребро 7 Флуороводород 

8 Tetrachloroethylene 8 Калий 8 Lithium  

9 Trichloroethylene 9 Натрий 9 Xylenes (p+m Xylene) 

10 Polychlorinated biphenyiles  

(PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 105, PCB 

118, PCB 138, PCB 153, PCB 156, PCB 

180) 

10 Флуор 10 Bisphenol A 

11 EOX (extractable) 11 Антимон   

12 AOX (absorbable) 12 Магнезий   

13 o,p - DDE 13 Алуминий   

14 p,p- DDE 14 Ванадий   

15 o,p - DDD 15 Кобалт   

16 p,p - DDD  + o,p DDT 16 Уран (естествен)   

17 p,p -  DDT 17 Радий   

18 Prometon 18 Обща β радиоактивност   

19 Prometryn     

20 Propazine     

21 Ametrin     

22 Simetryn     
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№ 

по 

ред 

Органични вещества 

№ 

по 

ред 

Тежки метали и 

металоиди 

 

№ 

по 

ред 

Други 

23 Terbutryn     

24 Dichlorodifluoromethane     

25 Chloromethane     

26 Bromomethane     

27 Bromodichloromethane     

28 1,4 - dichlorobenzene     

29 1,2 - dichlorobenzene     

30 Bromoform     

31 Dichloromethane     

32 Trans-1,2-dichloroethene     

33 Tetrachloroethane     

34 Етилен     

35 O, m, p-xylene     

36 Толуен     

37 Бензо(а)антрацен     

38 Пирен     

39 Фенантрен     

40 Хризен     

41 Етилбензен     

42 Стирен     

43 Ацетон     

 

*Честота на мониторинг – на 3 месеца 
 

Честотата на мониторинг на отделни показатели може да се променя, в зависимост от получените дани за тяхната величина и 

динамика във времето 



План за управление на речните басейни в  

Западнобеломорски район за басейново управление                            Обща част           Раздел ІV 

                 

 Басейнова дирекция Западнобеломорски район 168 

   

 

 

Таблица ІV.7 Хидроморфологични елементи за качество 

 

№ Елементи за 

качество 

Параметри Река Езеро Крайбрежни 

води 

1 Непрекъснатост на 
реката 

Непрекъснатост на 
реката 

на 6 години   

Количество и динамика 
на водното течение 

месечно месечно  

Връзка с подземни 

водни обекти 

месечно месечно  2 
Хидрологичен 

режим 

Времепрестой  месечно  

Вариране на 
дълбочината и 

ширината на реките 

на 6 години   

Структура и субстрат 
на речното легло 

на 6 години   

Структура на 
крайречната зона 

на 6 години   

Вариране на 
дълбочината на езерата 

 на 6 години  

Количество, структура 
и субстрат на езерното 
дъно 

 на 6 години  

Структура на езерния 
бряг 

 на 6 години  

Вариация на 
дълбочината на 
крайбрежните води 

  6 years 

Структура и субстрат 
на крайбрежната зона 

  6 years 

3 
Морфологични 

състояния 

Структура на 
приливната зона 

  6 years 

 

1.5. Развитие и оптимизация на програмите за контролен, оперативен и 

проучвателен мониторинг, през периода на действие на ПУРБ. 

 

Периодът на изработване на настоящият ПУРБ и съответно, изпълнението на 

заложените програми за мониторниг, с цел да се опише състоянието на водните тела на 

територията на БД ЗБР – Благоевград, съвпадна с изпълнението на дейности по Проект 

“Разработване на планове за управление на речни басейни”, приоритетна ос 1 на 

оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013г.”.  Дейност №1 - “Определяне на 

референтни условия и максимален екологичен потенциал за типовете повърхностни води 

(реки и езера) на територията на Република България” и Дейност №2 - ,,Разработване на 

класификационна система за оценка на екологичното състояние и екологичният 
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потенциал на определените типове повърхностни води (реки и езера) на територията на 

Република България (на база типология по система Б)” по този проект, са пряко свързани с 

развитието на програмите за мониторинг на национално и басейново ниво. С изпълнение 

на работата по гореописаните дейности е ангажирана голяма част от научният потенциал 

на България, имащ отношение към развитието на хидробиологичното знание на 

национално и европейско ниво. Извършената до момента на приключване на този план 

работа по горепосочените Дейности 1 и 2 дава основание да се мисли, че в периода на 

действие на ПУРБ ще настъпят значителни промени в разбирането за начина на 

определяне на речните типове, определянето на водните тела, типово специфични 

референтни условия и класификационната система за определяне на екологичен статус. В 

резултат на изпълнение на дейностите по проекта ще се въведат и калибрират множество 

нови методи и метрики за обследване на БЕК на води и ще се формират съответните 

предложения за изменение в нормативната база. 

Прилагането на резултатите от Проект “Разработване на планове за управление на 

речни басейни”, приоритетна ос 1 на оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013гг.” 

вероятно ще доведе до значителни промени в програмите за мониторинг в следните 

посоки: 

• редуциране на броя на речните и езерни типове, респективно намаляване на броя 

на водните тела и броя на пунктовете за контролен мониторинг; 

• редуциране на броя на пунктовете от контролният мониторинг, резултатите от 

които ще бъдат докладвани в ЕК, в съответствието с изискването за значимост на 

тези пунктове (един пункт на 2500 кв.км. водосборна област); 

• въвеждане на експресни методи за оценка на екологично състояние, за целите на 

управлението (на база обследване на БЕК, които дават адекватен отговор на 

установеният антропогенен натиск); 

• въвеждане на програми за проучвателен мониторинг (при необходимост). 

 

2. Мониторинг на подземните води на БД ЗБР - Благоевград 

 

2.1. Програма химическо състояние на подземни води 

 

2.1.1 Контролен мониторинг. 

 

Общ брой на пунктовете, които са наблюдавани: 

Общия брой на пунктовете за мониторинг на химичното състояние на територията 

на БД ЗБР – Благоевград са 33 пункта. 
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Общ брой на подземните водни тела или групи водни тела, които са мониторирани 

В програмите за мониторинг на химичното състояние в Басейнова дирекция 

Западнобеломорски район са включени 27 броя подземни водни тела. 

 

Общ брой на зоните, от които се черпи вода за питейно-битово водоснабдяване,  

към които са привързани мониторингови пунктове  

В програмите за мониторинг на химичното състояние в Басейнова дирекция 

Западнобеломорски район - Благоевград са включени 18 бр. пункта, които едновременно 

са и водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване. 

 

Списък на елементите за качество, които ще бъдат (или се предвижда да бъдат) 

наблюдавани : 

Параметрите за качествените елементи са подбрани така, че да са достатъчно 

показателни, за да осигурят ясна представа за химичния статус на подземните води: 

 

- включени са основни показатели, които са определени съгласно РДВ 

(разтворен кислород, рН, електропроводимост, нитрати, амоний, 

хлориди, сулфати); 

- включени са допълнителни параметри, свързани с определянето на  

специфични дейности в района и с въздействието върху подземните 

води. 

 

Таблица IV.8 .  Основни химични параметри - качествени елементи за наблюдение 

  

Наименование 
І група ІІ група 

Основни физико-химични показатели Допълнителни физико-химични показатели 

1 Pазтворен кислород 1 Нитритни йони 

2 рН 2 Фосфати 

3 Електропроводимост 3 Желязо общо 
4 Нитратни йони   4 Манган 

5 Амониеви йони   

6 Температура   

7 Перманганатна окисляемост      

8 Обща твърдост   

9 Калций   

10 Магнезий   

11 Хлориди    

12 Натрий, калий   

13 Сулфати   
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14 Хидрокарбонати   

15 Карбонати   

16 Сух остатък   

 

Таблица ІV.9 . Специфични параметри за мониторинг на химичното състояние 

 

Наименование 
І група ІІ група 

Метали и металоиди Органични вещества 

№ по ред  № по ред  

1 Олово 1 Трихлоретилен 

2 Кадмий 2 Тетрахлоретилен 

3 Арсен 3 Алдрин 

4 Живак 4 Атразин 

5 Мед 5 DDT/DDD/DDЕ(8) 

6 Цинк 6 Диелдрин 

7 Никел 7 Дрин (9) 

8 Хром - тривалентен 8 Ендосулфан 

9 Хром - шествалентен 9 Ендрин 

10 Стронций (с природен произход) 10 Метоксихлор 
11 Обща α - активност 11 НСН-съединение(10) 

12 Обща β - активност 12 Пропазин 

  13 Симазин 

  14 Хиптахлор 
  15 Хлордан 

  16 2,4 Д 

  17 Ацетохлор 
  18 Пендиметалин 

  19 Флутриафлор 
  20 Триадименол 
  21 Манкоцеб 

  22 Тебуконазаол 
  23 Хлорпирифос 
  24 Трифлуоралин 

  25 Алахлор 
  26 Циперметрин 

 

От включените в Таблица 4.21 специфичните показатели се наблюдават следните: 

І-ва група – метали и металоиди – от №1 до №9 включително. 

ІІ-ра група- органични вещества – наблюдават  се №4, №23, №24 и №25.  

Стартирането на мониторинга на показателите №23, №24 и №25 започна от 2008 

година. Типа и честотата на показателите е подробно описан в таблиците със програмите 

за контролен мониторинг на БД ЗБР – Благоевград по поречия. 
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2.1.1.1. Кратко описание на методологията/критериите, използвани за избор на 

мониторингови пунктове.  

 

Изборът на пунктове по местоположението им е в зависимост от: 

- естественото състояние на подземните води в зоната на подхранване, 

транзит и зоната на дрениране на подземния воден обект; 

- връзката на подземните води с атмосферните и повърхностните води; 

- връзката с водите от други подземни водни обекти.  

- антропогенното въздействие; 

- големината по площ на водното тяло; 

- пространственото положение на водното тяло; 

- достъпност до пунктовете; 

- пунктовете да са избрани подходящо в зоната на антропогенно 

въздействие; 

- в самите пунктове режимът на водочерпене да е интензивен, по 

възможност да са постоянно използвани, за да може да бъдат измерени и 

отчетени реалните стойности на проследяваните качествени елементи и 

замърсители в конкретното подземно водно тяло; 

- Съоръженията в пунктовете за мониторинг да бъдат добре поддържани,  

тяхното техническото състояние  и характерискти да са подходящи за 

целите на мониторинга на химичното състояние.  

- да характеризират химичния състав на подземните води в откритата и в 

закритата част на водното тяло; 

- да осигурят информация за естествените изменения на фоновите нива 

 

2.1.1.2 Кратко описание на пробовземането и методите за анализ за всеки елемент 

за качество и детайли за съответните национални стандарти: 

 

С цел осигуряване на надеждни данни в лабораториите на ИАОС, които 

осъществяват всички качествени физико-химични анализи от програмите за мониторинг 

на подземни води,  се използват следните стандарти на Международната организация по 

стандартизация (ISO) и разработените от Европейския съюз стандарти за страните членки: 

 

ISO 5667/2:1982 – Water quality – Sampling – Part 2: Guidance on sampling 

techniques (Пробонабиране – Част 2: Ръководство за вземане на проби) 

 



План за управление на речните басейни в  

Западнобеломорски район за басейново управление                            Обща част           Раздел ІV 

                 

 Басейнова дирекция Западнобеломорски район 173 

   

 

 

ISO 5667-3:1995 - Water Quality – Sampling – Part 3: Guidance on the 

preservation and handling of samples (Пробонабиране – Част 3: Ръководство за 

консервиране и съхраняване на проби) 

 

ISO 5667 – 11:1993 – Water quality – Sampling – Part 11: Guidance on sampling of 

ground waters ( Пробонабиране – Част 11: Пробонабиране на подземни води) 

 

БДС ISO 5667-18:2002 – Качество на водата. Вземане на проба. Част 18: 

Ръководство за вземане на проба от подземни води в замърсени места 

 

Кратко описание на методите, които се използват за  физико-химичен  анализ 

на води от подземните водни тела: 

І група:Основни физико-химични показатели 

Разтворен кислород – БДС 17.1.4.08:1978; ISO 5813 – РЛ – Ст. Загора; БДС EN 

25814-2002, потопяване на електрод, състоящ се от клетка, затворена чрез селективна 

мембрана и съдържаща електролита и два метални електрода, в анализираната вода; 

поради потенциалната разлика между електродите, причинена от галванична дейност или 

външно напрежение, преминаващият през мембраната кислород се редуцира на катода, 

докато метални йони преминават в разтвор при анода; така произведеният електрически 

ток е право пропорционален на преминалия през мембраната и слоя електролит кислород 

и оттук на парциалното налягане на кислорода в пробата при дадена температура 

 

рН – БДС 17.1.4.27:1980; ISO 10523:1994 – Determination of pH; БДС 3424-81 

Електропроводимост – БДС EN 27888:2002 – Determination of electrical 

conductivity, Електропроводимостта е мярка за тока, провеждан от йоните, присъстващи 

във водата. Тя зависи от концентрацията на йоните, природата на йоните, температурата 

на разтвора, вискозитета на разтворите. 

 

Азот нитратен – N-NO3 – БДС ISO 7890-3:1998 – Determination of nitrate – Part 

3: Spectrometric method using sulfosalicylic acid, спектрометрично измерване на 

образуваното жълто оцветено съединение от реакцията на нитратите със сулфосалицилова 

киселина (образувана чрез прибавяне към пробата на натриев салицилат и сярна киселина) 

след обработка с основа; ВЛМ 103; ВЛМ 104 – РЛ – Варна; БДС 17.1.4.12-79 – РЛ – 

Бургас 
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Азот амониев N-NH4 – БДС ISO 7150/1 – Determination of ammonium – Part 1: 

Manual spectrometric method, спектрометрично измерване на синьото съединение, 

образувано при взаимодействието на амоняка със салицилатните и хипохлоритните йони в 

присъствието на натриев нитропрусид; ISO 5664 – Determination of ammonium – 

Distillation and titration method, Фиксиране рН на пробата между 6 и 7,4; прибавяне на 

магнезиев оксид с цел създаване на умерено алкални условия; дестилация на освободения 

амоняк и събиране на дестилата в колба приемник, съдържаща борна киселина; титруване 

на амоняка в дестилата със стандартен разтвор на киселина, използвайки борна 

киселина/индикаторен разтвор; БДС 17.1.4.10:1979; ВЛМ №101 – РЛ – Варна; БДС 

17.1.4.10, т.3 – РЛ – Пловдив 

 

Температура – БДС 17.1.4.01-77 

 

Перманганатна окисляемост – БДС EN ISO 8467: 2001 – Качество на водата. 

Определяне на перманганатен индекс – Нагряване на проба на кипяща водна баня с 

познато количество калиев перманганат и сярна киселина за определено време (10min). 

Редукция на част от перманганата от окисляващите се вещества в пробата и определяне на 

изразходвания перманганат чрез прибавяне на излишък от разтвор на оксалат, последвано 

от титриране с пермнганат. 

 

Обща твърдост – БДС ISO 6059 – 2002; БДС 17.1.4.05:1980 – РЛ – Варна 

Калций – БДС ISO 6058 – 2002 – Determination of calcium content – EDTA 

titrimetric method, Комплексометрично титруване на калциеви йони с воден разтвор на 

натриевата сол на EDTA при индикатор HSN; ISO 7980 – РЛ – Бургас 

 

Магнезий – БДС ISO 6059 – 2002 – Determination of the sum of calcium and 

magnesium – EDTA titrimetric method, Комплексометрично титруване на калций и 

магнезий с воден разтвор на натриевата сол на EDTA при индикатор ериохромчерно Т; 

ISO 7980 – РЛ – Бургас 

 

Хлориди – БДС 17.1.4.24-80; ISO 9297:1989 – Determination of chloride – Silver 

nitrate titration with chromate indicator (Mohr’s method), взаимодействие на хлоридите с 

прибавения сребърен йон, при което се получава неразтворим сребърен хлорид; при 

прибавяне на излишък от сребърни йони в присъствието на индикатор от калиев хромат, 

се образува червено-кафяв сребърен хромат 
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Калий, натрий – БДС ISO 9964-3:2002 – Определяне на натрий и калий с 

пламъчно емисионна спектрометрия – аспириране на пробата в газов пламък. В 

резултат на значителна термична енергия присъстващите в пробата калий и натрий 

отделят характеристично излъчване. Интензитетът се измерва при дължина на вълната 589 

nm за натрия и 766,5 nm за калия. 

 

Сулфати – ВВМ № 205 – 2002 – Individual, Сулфатът реагира с разтвор на бариев 

хлорид до получаване на неразтворим бариев сулфат, който се пази във вид на суспензия 

чрез прибавяне наразтвор на желатин; БДС 17.1.4.03-77 – РЛ – Благоевград 

 

Хидрокарбонати – БДС EN ISO 9963 - 1:2003 ;  БДС EN ISO 9963 - 2:2003 – 

Определяне на алкалност, Част 1: Определяне на обща и съставна алкалност; Част 

2: Определяне на карбонатна алкалност 

 

Карбонати – БДС EN ISO 9963 - 1:2003;  БДС EN ISO 9963 - 2:2003 - 

Определяне на алкалност, Част 1: Определяне на обща и съставна алкалност; Част 

2: Определяне на карбонатна алкалност 

 

Сух остатък – БДС EN  872: 2003 – Качество на водата. Определяне на 

суспендирани вещества – Изпаряване на определен обем проба на водна баня и 

изсушаване на остатъка при 105ºС. 

 

ІІ група: Допълнителни физико-химични показатели 

 

Азот нитритен – N-NO2 – БДС EN 26777:1997 - Determination of nitrite – 

Molecular absorption spectrometric method – реакция на съдържащия се в пробата нитрит 

с 4-аминобензолсулфонамид при наличие на ортофосфорна киселина и стойност на рН 

1,9; към получената диазониева сол се прибавя N – (1-нафтил-)-1,2 –диаминоетан-

дихидлохлорид; абсорбцията на полученото розово оцветено съединение се измерва при 

540 nm; ВЛМ 105 – РЛ – Варна 

 

Ортофосфати – P-PO4 - БДС EN ISO 6878-1:2004 – Determination of phosphorus 

– Ammonium molybdate spectrometric method, взаимодействие на ортофосфатните йони 

с кисел разтвор, съдържащ молибдатни и антимониеви йони, с цел образуване на 

антимониев фосфомолибдатен комплекс; редукция на комплекса с аскорбинова киселина, 

в резултат на което се образува силно оцветен в синьо молибдатен комплекс 
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Желязо – общо - БДС ISO 6332 – 2002 – Determination of iron – Spectrometric 

method using 1,10 phenanthroline, Фотометрично измерване на абсорбцията на 

образувания между 1,10 о-фенантролин и Fe
2+

 йони червено-оранжев комплекс; БДС 

17.1.4.06-77; ВВЛМ № 22/2002 – РЛ – Бургас 

 

Манган - ВВМ № 413, Извън обхвата на акредитация , Впръскване в пламъка на 

атомно-абсорбционния спектрометър на аналитична проба от окисления филтрат на 

пробата. 

 

3. Специфични замърсители :І група - Метали и металоиди 

 

Олово – ISO 8288 - Впръскване в пламъка на атомно-абсорбционния спектрометър 

на окислен филтрат от пробата. 

 

Кадмий – ISO 8288 - Впръскване в пламъка на атомно-абсорбционния 

спектрометър на окислен филтрат от пробата. 

 

Арсен – БДС EN ISO 11969, Атомно-абсорбционна спектрометрия ( хидридна 

система). Арсенът се редуцира до летливи хидриди чрез използване на натриев борхидрид 

и посредством газов поток се внасят в пламъчно загрятата кювета за измерване.  

Живак – EN 1483 - Атомно-абсорбционна спектрометрия ( хидридна система). 

Живакът се редуцира до летливи хидриди чрез използване на натриев борхидрид и 

посредством газов поток се внасят в  кювета за измерване.  

Мед – ISO 8288, Впръскване в пламъка на атомно-абсорбционния спектрометър на 

окислен филтрат от пробата. 

 

Цинк – ISO 8288, Впръскване в пламъка на атомно-абсорбционния спектрометър 

на окислен филтрат от пробата. 

 

Никел – ISO 8288 - Впръскване в пламъка на атомно-абсорбционния спектрометър 

на окислен филтрат от пробата. 

 

Хром, тривалентен –  като разлика от общ (ISO 9174 ) и шествалентен  
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Хром, шествалентен – БДС 17.1.4.17-79:1979, Йоните на шествалентния хром 

образуват с дифенилкарбазид в кисела среда червеновиолетово комплексно съединение. 

 

2.1.1.3. Кратко описание на  методологията/критериите, използвани за избор на 

честота на мониторинга за всеки параметър. 

 

Честотата на мониторинг може да бъде 12 пъти в годината, 4 пъти в годината, 2 

пъти в годината и 1 път в годината.  За двете големи групи качествени показатели – 

основни и специфични ,  понякога честотата е различна. Приоритетно и по-често се 

наблюдават основните показатели, които се явяват и основните и най-чести замърсители 

на подземните води. За специфичните показатели като тежки метали и пестициди – 

честотата е по-малка, а понякога тези показатели са изключени от програмите за 

мониторинг, там, където е доказано, че те не присъстват и няма въздействие върху 

подземните води от такъв характер. 

Честотата е определена в зависимост от: 

-типа на водоносния хоризонт в зависимост от хидравличните условия по 

горнището му - безнапорен (открит) – по-голяма или напорен (закрит) – по-малка.  

- типа на водоносния хоризонт (поров, карстов или пукнатинен). При по–уязвимите 

на въздействия подземни водни тела честотата на мониторинг е по-голяма; 

- коефициента на филтрация във водоносния хоризонт. По-високия коефициент на 

филтрация е предпоставка за по-бързото мигриране и разпространяване на замърсителите 

пространствено и в дълбочина на подземното водно тяло – това предполага залагането на 

по-висока честота на мониторинг. И обратното – при по-малък коефициент на филтрация 

процесите на пренасяне на замърсителите във подземните водни тела са по-бавни и могат 

да се проследят с мониторинг с по-малка честота.    

- степента  и характера на въздействие от човешки дейности; 

 

2.1.2. Програма за оперативен мониторинг 

 

При анализа на оценката на риска на подземните водни тела на територията на 

Западнобеломорски район нито едно подземно водно тяло не беше обявено в риск да не 

достигне поставените екологични цели, по отношение на химичното състояние,. По тази 

причина БД ЗБР – Благоевград няма разработени програми и не провежда оперативен 

мониторинг  /мониторинг на химичното състояние/ на нито едно подземно водно 

тяло в Западнобеломорски район.   
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При избора на пунктове от мрежата за оперативен мониторинг на химичното 
състояние се подхожда със следните критерии : 

- пунктовете да са избрани подходящо в зоната на антропогенно въздействие; 

- в самите пунктове режимът на водочерпене да е интензивен, по възможност 

да са постоянно използвани, за да може да бъдат измерени и отчетени 

реалните стойности на проследяваните качествени елементи и замърсители 

в конкретното подземно водно тяло; 

- Съоръженията в пунктовете за мониторинг да бъдат добре поддържани,  

тяхното техническото състояние  и характерискти да са подходящи за 

целите на мониторинга на химичното състояние.  

- да характеризират по-голям район или обем от водното тяло;  

- да характеризират химичния състав на подземните води в откритата и в 

закритата част на водното тяло; 

- за подземните водни тела в риск да не постигнат добро химично състояние 

пунктовете за контролен мониторинг  да съвпадат с пунктовете за 

оперативен мониторинг и да осигурят допълнителна информация за 

химичното състояние на подземните води; 

- да осигурят информация за основните видове въздействия от човешка 

дейност и за повишаване на надеждността на оценката на риска.   

да осигурят информация за естествените изменения на фоновите нива 

 

2.1.2.1. Параметрите на мониторинга са:  

 

1.физикохимични показатели (приложение ХІ.2), разделени в 2 групи: 

� І група - основни физико-химични показатели – които се наблюдават във 

всички подземни водни тела; 

� ІІ група - допълнителни физико-химични показатели – които се наблюдават 

само във водни тела, в които в отделни пунктове е установена повишена концентрация на 

желязо, манган, фосфати и нитрити 

2. специфични замърсители (приложение ХІ.3), които се наблюдават в 

зависимост от вида и характера на човешките дейности в обсега на водното тяло и 

опасността от тях непряко да бъдат отведени замърсители в подземните води, в т.ч.: 

� І група – метали и металоиди 

� ІІ група – органични вещества 



План за управление на речните басейни в  

Западнобеломорски район за басейново управление                            Обща част           Раздел ІV 

                 

 Басейнова дирекция Западнобеломорски район 179 

   

 

 

Таблица ІV.10. Физикохимични показатели 

 
Наименование 

І група ІІ група 

Основни физико-химични показатели Допълнителни физико-химични показатели 

1 Pазтворен кислород 1 Нитритни йони 

2 рН 2 Фосфати 

3 Електропроводимост 3 Желязо общо 
4 Нитратни йони   4 Манган 

5 Амониеви йони   

6 Температура   

7 Перманганатна окисляемост      

8 Обща твърдост   

9 Калций   

10 Магнезий   

11 Хлориди    

12 Натрий, калий   

13 Сулфати   

14 Хидрокарбонати   

15 Карбонати   

16 Сух остатък   

 

Таблица ІV.11 Специфични замърсители 

 
Наименование 

І група ІІ група 

Метали и металоиди Органични вещества 
1 Олово 1 Трихлоретилен 

2 Кадмий 2 Тетрахлоретилен 

3 Арсен 3 Алдрин 

4 Живак 4 Атразин 

5 Мед 5 DDT/DDD/DDЕ(8) 

6 Цинк 6 Диелдрин 

7 Никел 7 Дрин (9) 

8 Хром - тривалентен 8 Ендосулфан 

9 Хром - шествалентен 9 Ендрин 

10 Уран 10 Метоксихлор 
11 Стронций 11 НСН-съединение(10) 

  12 Пропазин 

  13 Симазин 

  14 Хиптахлор 
  15 Хлордан 

  16 2,4 Д – след 2009 

  17 Ацетохлор– след 2009 

  18 Пендиметалин– след 2009 

  19 Флутриафлор– след 2009 

  20 Триадименол– след 2009 

  21 Манкоцеб– след 2009 

  22 Хлорпирифос – от 2008 

  23 Трифлуралин– от 2008 
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  24 Алахлор– от 2008 

  25 Циперметрин– от 2008 

  26 Тебуконазол – след 2009 

 

 

2.2. Програма за мониторинг на количественото състояние на подземните води 

(мрежа за мониторинг на ниво/дебит на подземните води) 

 

Общия брой на пунктовете за мониторинг на количественото състояние на 

територията на БД ЗБР – Благоевград са 34 пункта. 

В програмите за мониторинг на количествено състояние в Басейнова дирекция 

Западнобеломорски район - Благоевград са включени 26 броя подземни водни тела. 

В програмите за мониторинг на количественото състояние в Басейнова дирекция 

Западнобеломорски район - Благоевград са включени 10 бр. пункта, които едновременно 

са и водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване. 

 

2.2.1. Кратко описание на методологията/критериите, използвани за избор на 

мониторингови пунктове за количествен мониторинг . 

 

Мрежата включва достатъчно представителни пунктове за мониторинг за оценка на 

нивото на подземните води във всяко подземно водно тяло или група от тела. 

При избора на пунктове от мрежата за мониторинг на количественото състояние е 

подходено със следните критерии : 

- Пунктовете да се намират извън зоната на интензивно водочерпене, за да 

може да улавят и регистрират естествените колебания на нивото на 

подземното водно тяло в избрантите пунктове / когато се мери водно 

количество – ниво/; 

- В самите пунктове /за измерване на ниво/ режимът на водочерпене да не е 

интензивен, по възможност да са рядко използвани; 

- Съоръженията в пунктовете за мониторинг да бъдат добре поддържани,  

тяхното техническото състояние  и характерискти да са подходящи и да 

позволяват вярно регистриране и следене на количеството /ниво или дебит/ 

на подземното водно тяло в тях.   

- Разположението на всички избрани пунктове за мониторинг на 

количественото състояние на дадено водно тяло да позволява изчертаването 

на хидродинамични карти за подземното водно тяло. 

При изброра на пунктове за мониторинг на количственото състояние на подземни 

водни тела, които  са определени в риск,  е подходено така, че тяхното разположение и 
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брой да осигуряват плътност на пунктовете за мониторинг, достатъчна за  правилна оценка на 

въздействието на черпенията върху нивото  и ресурсите на подземното водно тяло или групи 

водни тела. 

 

2.2.2. Кратко описание на методологията за провеждане на наблюдение на водно 

ниво и дебит. 

 

Водните нива се измерват със стандартизирани уреди – нивомери; 

Наблюдението на дебита на изворите се извършва чрез стандартизирани уреди: 

хидрометрично витло и по обемен начин; 

 

2.2.3. Кратко описание на  методологията/критериите, използвани за избор на 

честота на мониторинга. 

 

Честотата в програмите за мониторинг на количественото състояние  е различна за 

различните видове подземни водни тела.  Принципите на избор за честота за мониторинг  

са съобразени с изискванията на Приложение V на ЕРДВ . 

- сезонно – 4 пъти в годината наблюдение във водните тела, за които не 

съществува риск да не постигнат целите за опазване на околната среда по 

чл.4 от РДВ: 

- на нивата на подземните води в безнапорните (открити) и напорните 

(закрити) порови водоносни хоризонти в равнинните части от територията; 

- на дебитите на извори в безнапорни(открити) пукнатинни водоносни 

хоризонти в планинските части, 

- на дебитите на изворите – във водните тела в безнапорни (открити) карстови 

водоносни хоризонти в планинската част, които са трудно достъпни през 

зимата.   

 

По-рядко - 2 пъти в годината наблюдение на нивата на подземните води е 

определено за напорните (закритите) водоносни хоризонти, разположени на голяма 

дълбочина, за които не съществува риск да не постигнат целите по чл.4 от РДВ; 

По-често ежемесечно наблюдение се извършва: 

- на нивата на подземните води – във водните тела, за които съществува риск 

да не постигнат целите по чл.4 от РДВ.  
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- на нивата на подземните води  - във водните тела, за които не съществува 

риск да не постигнат целите за опазване на околната среда, но оценката на 

риска не е надеждна и са необходими допълнителни данни; 

- на дебитите на изворите – във водните тела в карстови водоносни 

хоризонти. За отделни пунктове, оборудвани с измервателни средства е 

предвидено ежедневно наблюдение. 

 

2.3. Резултати от мониторинговите програми за  подземни води  – контролен 

(химичен)  и количествен мониторинг. 

 

Резултатите от проведения контролен (химичен) и количествен мониторинг на 

подземни води са представени конкретно по поречия в отделните томове на ПУРБ, както 

следва : 

- ПУРБ- – Част Поречие Струма; 

 – ПУРБ - Част Поречие Места; 

- ПУРБ – Част Поречие  Доспат; 

 

3. Мониторинг на зони за защита на водите 

 

Съгласно Приложение V, т. 1.3.5. на ЕРДВ, определяща допълнителните 

изисквания за мониторинг на води в защитените територии, в програмите за мониторинг 

трябва да се включват онези повърхностни водни тела, в които са идентифицирани 

зауствания на приоритетни и опасни вещества и други вещества, зауствани в значителни 

количества, които могат да влошат състоянието на водния обект. За такива водни тела, 

намиращи се в зони за защита, се изготвят програми и се извършва мониторинг на тези 

вещества.  

На територията на Западнобеломорски район в зони за защита на водите не са 

идентифицирани зауствания на приоритетни и опасни вещества, както и липсват 

въздействия от други вещества в значими количества. По тази причина БД ЗБР – Благоевград 

не извършва мониторинг на води в зони за защита на водите, с изключение на мониторинг на 

водите, използвани за питейно-битово водоснабдяване, които се контролират според 

разпоредбите на Директивата за питейните води.  

Директива 75/440/ЕЕС относно изискванията за качеството на повърхностните 

води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, изменена от Директиви 

79/869/ЕЕС и 91/692/ЕЕС, отменена от Директива 2000/60/ЕО (ЕРДВ), въвежда 

изискването държавите-членки да извършват мониторинг на тези повърхностни водни 
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обекти, от които, съгласно Приложение V на ЕРДВ, се добива средно над 100 м3
 дневно за 

питейно-битово водоснабдяване. Тези изисквания са напълно транспонирани в 

българското законодателство посредством Закона за водите и Наредба №12 от 18.06.2002 

г. за качествените изисквания към повърхностните води, предназначени за питейно- 

битово водоснабдяване. 

Според българскатите нормативни актове, добив на води за питейно-битово 

водоснабдяванеот повърхностни води може да се извършва само когато  съответните водни 

обекти са категоризирани І категория по Наредба №7 /1986 г. Липсата на зауствания във 

повърхностни водни тела, използвани за добив на питейни води, на практика, предопределя 

в програмите за оперативен мониторинг да не бъдат включени пунктове за контрол на 

питейни води.  

Контролът върху качеството, както и организацията на мониторингът на питейните 

води, като параметри, честота и периодичност, се регламентира изцяло от Наредба №12 от  

18.06.2002 г.В изпълнение на изискванията на Наредба №12 от 2004 г., на територията на 

БД ЗБР – Благоевград  ежегодно се провежда планов мониторинг на повърхностните води, 

ползвани за питейно-битови нужди. Дейностите по мониторинга са съгласувани с 

Регионалните РИОКОЗ. Получените резултати ежегодно се обобщават в “Годишен доклад 

за качеството на повърхностните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване 

в обхвата на БД ЗБР- Благоевград в съответствие с изискванията на Раздел ІV, чл. 16, ал. 

(2), като в същият се прави актуална категоризация на водните обекти в три категории – 

А1, А2 и А3, или извън категориите. Не са регистрирани  водоизточници, които да 

попадат извън допустимите категории за питейни води. 

Към момента на територията на БД ЗБР - Благоевград действат 95 броя пунктове за 

мониторинг (водохващания), които са включени в мрежата за мониторинг на 

повърхностни води, предназначени за питейно-битови нужди, по смисъла на Наредба 

12/2002г. и ЕРДВ.  

Броят на пунктовете за мониторинг (водоизточниците), които подлежат на 

мониторинг по Наредба № 12/2002 г. всяка година е различен. При изготвяне на 

годишните програмите за мониторинг на повърхностни води, използвани за питейно-

битово водоснабдяване се прави анализ на резултатите от мониторинга от предходните 

години и се взима в предвид последната актуална категоризация на водата в конкретния 

пункт за мониторинг.  Съгласно тези предварителни анализи, в програмите за мониторинг 

заложената честота на пробонабиране се определя от посочената по-долу Таблица ІV.12 :  
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Таблица ІV.12  Минимална  годишна честота за вземане на проби и изпитване за 
всеки показател  

 
 

Категория А1 (*) Категория А2 (*) Категория А3 (*) Водоснабдявано  

население І (**) ІІ(**) ІІІ(**) І (**) ІІ(**) ІІІ(**) І (**) ІІ(**) ІІІ(**) 

≤≤≤≤ 10 000 (***) (***) (***) (***) (***) (***) 2 1 (***)
 (1) 

>>>> 10 000 

≤≤≤≤ 30 000 

1 1 (***) 2 1 (***) 3 1 1 

>>>> 30 000  

≤≤≤≤ 100 000 

2 1 (***) 4 2 1 6 2 1 

>>>> 100 000 3 2 (***) 8 4 1 12 4 1 

 

 

(*)  Качество на повърхностните води по последна категоризация 
(**)  Класификация на групите показатели по честота 
(***) Честотата се определя от компетентните органи 

(1) Тъй като такава повърхностна вода би могла да се използва за получаване на 
питейна, компетентните органи определят минималната честота за вземане 
на проби в годината за тази категория (А3, ІІІ; ≤ 10 000)  
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Таблица ІV.13 Показатели за провеждане на мониторинг на повърхностни води, 

предназначени за добиване на питейна вода 
 

 І група  ІІ група  ІІІ група 

1 pН 10 Разтворено 
желязо 

8 Флуориди 

2 Цвят  11 Манган 14 Бор 
3 Неразтворени 

вещества 
12 Мед 19 Арсен 

4 Температура 13 Цинк 20 Кадмий 

5 Електропрово-
димост 

27 Сулфати 21 Хром - общ 

6 Мирис 29 Повърхностно 
активни вещества 

22 Олово 

7 Нитрати 31 Феноли 23 Селен 

28 Хлориди 38 Азот по Келдал  24 Живак 
30 Фосфати 43 Колиформи - 

общо 
25 Барий 

35 ХПК 44 Фекални 

колиформи 

26 Цианиди 

36 Разтворен О2  

 

  32 Разтворени или 

емулгирани 

въглеводороди (след 

екстракция с петролев 
етер) 

37 БПК5     33 Полициклични ароматни 

въглеводороди 

39 Амониев йон   34 Пестициди – общо  
    40 Екстрахируеми с 

хлороформ вещества 
    45 Фекални стрептококи 

    46 Салмонела 
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Таблица ІV.14  Сравнителни методи за измерване на препоръчителните и задължителните стойности  на показателите 

за мониторинг 

 

 
 

Показател Единица Границ
а на 

открив
аемост 

Въз-
произво
димост ±±±± 

Точ-

ност 

±±±± 

Сравнителен  метод за измерване 

1.  pН pH 

стойност 
- 0,1 0,2 - Електрометричен метод 

Измерва се на място по време на вземането на пробата, без 
предварителна обработка на пробата 

2.  Цвят (след 

проста 

филтрация) 

mg Pt/l 5 10% 20% - Филтрация  през стъкловлакнеста  мембрана 
Фотометричен метод с използване на платинено-кобалтова скала 

3.  Неразтворени 

вещества 

mg/l - 5% 10% - Филтрация  през 0,45 µm мембранен филтър, сушене при 105 
оС и претегляне 

- Центрофугиране (най-малко 5 мин. със средно ускорение от 

2 800 до 3 200 г.), сушене при 105 
оС и претегляне 

4.  Температура 

 

0С - 0,5 1 - Термометричен метод 

Измерва се на място по време на вземането на пробата, без 
предварителна обработка на пробата 

5.  Електропрово
ди-мост при 20 
0С 

µS/cm
-1

  - 5% 10% - Електрометричен метод 

 

6.  Мирис Фактор на 
разреждан

е при 25
0
C  

- - - - Чрез подходящи разреждания 

7.  Нитрати mg/l NO3 2 10% 20% - Молекулна абсорбционна спектрофотометрия 
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8.  Флуориди mg/l  F 0,05 10% 20% - Молекулна абсорбционна спектрофотометрия, след 
дестилация, ако е небходимо 

- Йон селективни електроди 

 Показател Единица Границ
а на 

открива
емост 

Въз-
производ
имост ± 

Точ-
ност 

± 

Сравнителен  метод за измерване 

9.  Екстрахируем 

органичен 

хлор - общо 

mg/l Cl     

10.  Разтворено 

желязо 

mg/l Fe 0,02 10% 20% - Атомно абсорбционна спектрофотометрия след филтруване 
през мембранен филтър (0,45 µm) 

- Молекулна абсорбционна спектрофотометрия след 

филтруване през мембранен филтър (0,45 µm) 

11.  Манган mg/l Mn 0,01(2) 

 

 

0,02(3) 

10% 

 

 

10% 

20% 

 

 

20% 

- Атомно абсорбционна спектрофотометрия 
 

- Атомно абсорбционна спектрофотометрия 
- Молекулна абсорбционна спектрофотометрия 

12.  Мед (10) mg/l Cu 0,005 

 

 

 

0,02 (4) 

10% 

 

 

 

10% 

20% 

 

 

 

20% 

- Атомно абсорбционна спектрофотометрия 
- Полярография 
 

- Атомно абсорбционна спектрофотометрия 
- Молекулна абсорбционна спектрофотометрия 
- Полярография 

13.  Цинк (10) mg/l Zn 0,01 (2) 

 

 

0,02  

10% 

 

 

10% 

20% 

 

 

20% 

- Атомно абсорбционна спектрофотометрия 
 

- Атомно абсорбционна спектрофотометрия 
- Молекулна абсорбционна спектрофотометрия 

14.  Бор (10) mg/l B 0,1 10% 20% - Молекулна абсорбционна спектрофотометрия 
- Атомно абсорбционна спектрофотометрия 

15.  Берилий mg/l Be     
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16.  Кобалт mg/l Co     

17.  Никел mg/l Ni     

18. Ванадий mg/l V     

       

 

 

Показател Единица Границ
а на 

открива
емост 

Въз-
производ
имост ± 

Точ-
ност 

± 

Сравнителен  метод за измерване 

19. 

 

Арсен (10) mg/l As 0,002 

(2) 

 

 

0,01 (5) 

20% 

 

 

 

20% 

 

 

 

- Атомно абсорбционна спектрофотометрия  
 

- Атомно абсорбционна спектрофотометрия 
- Молекулна абсорбционна спектрофотометрия 

20.  Кадмий (10) mg/l Cd 0,0002 

0,001 

(5) 

30% 30% - Атомно абсорбционна спектрофотометрия 
- Полярография 

21.  Хром – общ 

(10) 

mg/l Cr 0,01 20% 30% - Атомно абсорбционна спектрофотометрия 
- Молекулна абсорбционна спектрофотометрия 

22.  Олово (10) mg/l Pb 0,01 20% 30% - Атомно абсорбционна спектрофотометрия 
- Полярография 

23.  Селен (10) mg/l Se 0,005   - Атомно абсорбционна спектрофотометрия 
24.  Живак (10) mg/l Hg 0,0001 

0,0002 

(5) 

30% 30% - Безпламъкова атомно абсорбционна спектрофотометрия 
(метод на студените пари) 

25.  Барий (10) mg/l Ba 0,02 15% 30% - Атомно абсорбционна спектрофотометрия 
26.  Цианиди mg/l CN 0,01 20% 30% - Молекулна абсорбционна спектрофотометрия 
27.  Сулфати mg/l SO4 10 10% 10% - Тегловен анализ 

- ЕДТА комплексонометрия 
- Молекулна абсорбционна спектрофотометрия 

28.  Хлориди mg/l Cl 10 10% 10% - Титриметрия (метод  на Мор) 
- Молекулна абсорбционна спектрофотометрия 
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29.  Повърхностно 

активни 

вещества 

(реагиращи с 
метиленово 

синьо) 

 mg/l 

лаурил 
сулфат 

0,05 20%  - Молекулна абсорбционна спектрофотометрия 

30.  Фосфати  mg/l P2O5 0,02 10% 20% - Молекулна абсорбционна спектрофотометрия 
 Показател Единица Границ

а на 
открива
емост 

Въз-
производ
имост ± 

Точ-
ност 

± 

Сравнителен  метод за измерване 

31.  Феноли 

(фенолен 

индекс)  

mg/l 

С6Н5ОН  

0,0005 

 

0,001 

(6) 

0,0005 

 

30% 

0,000

5 

 

50% 

- Молекулна абсорбционна спектрофотометрия ( метод с 4-

аминоантипирин 

- Паранитранилинов метод 

32.  Разтворени 

или 

емулгирани 

въглеводород
и  

mg/l  0,01 

 

0,04 (3) 

20% 30% - Инфрачервена спектрометрия след  екстракция с 
тетрахлорометан 

- Тегловен метод след  екстракция с петролев етер 

33.  Полицикличн
и Ароматни 

Въглеводород
и (10) 

mg/l  0,00004 50% 50% - Измерване на флуоресценцията в УВ спектъра след 
тънкослойна хроматография 

Сравнително измерване на смес от 6 контролни вещества в 
еднакви концентрации (8) 

34.  Пестициди – 

общо  

mg/l  0,0001 50% 50% - Газова или течна хромаатография след екстракция с 
подходящи разтворители и пречистване 

Идентификация на компонентите на сместа 
Количествен анализ (9) 

35.  ХПК mg/l О2 15 20% 20% - Метод с калиев бихромат 
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36.  Разтворен 

кислород 

%  
процентно 
насищане 
с кислород 

5 10% 10% - Метод на Винклер 
- Електрохимичен  метод 

37.  БПК5 при 

20
0С, без 

нитрификаци
я  

mg/l О2 2 1,5 2 - Определяне на разтворения кислород преди и след 5 дневна 

инкубация при 20
0С±1 в пълна тъмнина. Прибавяне на 

нитрифициращ инхибитор.  

38.  Азот по 

Келдал (с 
изключение 
на NO2 и NO3)   

mg/l N  0,3 0,5 0,5 - Минерализация, дестилация по метод на Келдал и 

определяне на амониевия йон чрез молекулно абсорбционна 
спектрофотометрия или титриметрия 

39.  Амониев йон mg/l NH4  0,01 (2) 

0,1 (3) 

0,03 (2) 

10% (3) 

0,03 

(2) 

20% 

(3) 

- Молекулна абсорбционна спектрофотометрия 

       

 Показател Единица Границ
а на 

открива
емост 

Въз-
производ
имост ± 

Точ-
ност 

± 

Сравнителен  метод за измерване 

40.  Екстрахируем
и с хлороформ 

вещества 

mg/l  (11) - - - Екстракция с пречистен хлороформ при неутрално рН, 

изпарение под вакуум при стайна температура, претегляне на 
остатъка 

41.  Общ 

органичен 

въглерод  

mg/l С      
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42.  Остатъчен 

органичен 

въглерод след 

флокулация и 

мембранна 

филтрация (5µµµµ

m)  

mg/l С      

43.  Колиформи - 

общо 

/100 ml 5 (2) 

500 (7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 (2) 

500 (7) 

  - Култивиране при 37
оС върху подходяща твърда хранителна 

среда ( като Тергитол лактозен агар, Ендо агар, 0,4 %  Teeпол 
бульон) с филтрация (2) или без филтрация  (7) и 

преброяване на колониите. Пробите трябва да бъдат 
разредени или, където е необходимо,  концентрирани по 
начин по който да съдържат  между 10 и 100 колонии. Ако е 
необходимо, определяне чрез газификация 

- Метод на разреждане с ферментация в течни среди в най-

малко три епруветки  в три  разреждания. Субкултивиране на 
положителните проби на специфична среда за потвърждение. 
Преброяване по MPN (най-вероятно число - НВЧ) . 

Инкубация при  37 
оС±1 

 Показател Единица Границ
а на 

открива
емост 

Въз-
производ
имост ± 

Точ-
ност 

± 

Сравнителен  метод за измерване 
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44.  Фекални 

колиформи 

/100 ml 2 (2) 

200 (7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 (2) 

200 (7) 

  - Култивиране при 44
оС върху подходяща твърда хранителна 

среда ( като Тергитол лактозен агар, Ендо агар, 0,4 %  Teeпол 
бульон) с филтрация (2) или без филтрация  (7) и 

преброяване на колониите. Пробите трябва да бъдат 
разредени или, където е необходимо,  концентрирани по 
начин по който да съдържат  между 10 и 100 колонии. Ако е 
необходимо, определяне чрез газификация 

- Метод на разреждане с ферментация в течни среди в най-

малко три епруветки  в три  разреждания. Субкултивиране на 
положителните проби на специфична среда за потвърждение. 
Преброяване по MPN (най- вероятно число - НВЧ). 

Инкубация при  44 
оС±0,5 

45.  Фекални 

стрептококи 

/100 мл. 2 (2) 

200 (7) 

 

 

 

 

 

2 (2) 

200 (7) 

  - Култивиране при 37 
оС върху подходяща твърда хранителна 

среда ( като натриев азид) с филтрация (2) или без филтрация  
(7) и преброяване на колониите. Пробите трябва да бъдат 
разредени или, където е необходимо,  концентрирани по 
начин по който да съдържат  между 10 и 100 колонии  

- Метод на разреждане в натриево азиден бульон  в най-малко 
три епруветки  в три  разреждания. Субкултивиране на 
положителните проби на специфична среда за потвърждение. 
Преброяване по MPN (най-вероятно число - НВЧ) 

46.  Салмонела 

(12) 

 1/5000 

ml 

1/1000 

ml 

  - Концентрация чрез филтрация (през мембрана или подходящ 

филтър) 
- Инокулация в предварително обогатена хранителна среда. 

Обогатяване и прехвърляне в изолиращо желе. Определяне 
 

 
(1) Пробите повърхностни води се взимат на мястото на добиване на водата, като изпитването и измерването се извършват след 

пресяване - за отстраняване на плаващи предмети от дърво и пластмаса 
(2) За категория A1, препоръчителна стойност 
(3) За категории A2 и A3  
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(4) За категория A3 

(5) За категории A1, A2 и A3, задължителна стойност 
(6) За категория A2, задължителна стойност и А3 

(7) За категории A2 и A3, препоръчителна стойност 
(8) Взема се в предвид смес от 6 стандартни вещества всички с една и съща концентрация: флуорантен; 3,4 бензофлуорантен; 

11,12 бензофлуорантен; 3,4 бензопирен; 1,12 бензоперилен; индено (1,2,3-cd) пирен.  

(9) Взема се в предвид смес на 3 вещества всички с една и съща концентрация (паратион, хексахларциклохексан, диелдрин). 

(10) Ако пробата съдържа повече суспендирани вещества, което изисква специална  предварителна  обработка, стойността в 
колоната “точност” като изключение може да бъде превишена. Тези проби трябва да се третират така, че сигурността на 
изпитването да покрива най-голямото количество, което може да се измери.  

(11) За този метод не е сигурно, че може да постигне изискванията за “границата на откриваемост”, за стойностите на 
показателите от Приложение № 1.   

(12) Да не се установява в 5000 ml. (категория A1, препоръчителна стойност) и да не се установява в 1000 ml. (категория A2, 

препоръчителна стойност). 
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Таблица ІV.15  Пунктове за мониторинг на повърхностни води, използвани за 

питейно-битови нужди в Западнобеломорски район. 

 

№ 

Име на пункта 

за мониторинг 

 

Воден обект Поречие 
Водоснабдителна 

организация 

Населено място, което 

се водоснабдява 

1 Ановско дере Ановско дере 
Р. Струма 

ВиК Стримон 

ООД 

с. Микрево, с. 
Струмяни, с. Драката, с. 
Каменица 

2 Бела вода р. Бялата вода Р. Струма ВиК Дупница с. Джерман 

3 Бистрица 
р. Дупнишка 
Бистрица 

Р. Струма 
ВиК Дупница 

гр. Дупница и насел. 
места от община 
Дупница 

4 Бистрица дренаж 

р. 

Благоевградск
а Бистрица 

Р. Струма 
ВиК Благоевград 

Благоевград, с. Рилци, 

с. Бело поле, с. Изгрев, 
с. Церово, с. Покровник 

5 Бождово р. Бождовска 

Р. Струма 

УВЕКС ЕООД 

с. Бождово, с.Малки 

цалин, с. Дебрене, с. 
Белевехчево, с. 
Джигурово, с. 
Ласкарево, с. Ладарево, 

с. Лешница, с. Ново 

Делчево, с. Дамяница, с. 
Левуново 

6 Бреза 1 дере 
Р. Струма 

Кюстендилска 
вода ЕООД 

с. Смоличано, с. 
Пелатиково, с. 
Страдалово 

7 Бреза 2 дере 
Р. Струма 

Кюстендилска 
вода ЕООД 

с. Смоличано, с. 
Пелатиково, с. 
Кадровица и с. Гращица 

8 Бялата вода р. Бялата вода 
Р. Струма 

ВиК Благоевград 

Благоевград, с. Рилци, 

с. Бело поле, с. Изгрев, 
с. Церово, с. Покровник 

9 Бялата река р. Бялата река 
Р. Струма 

ВиК Благоевград 
гр. Симитли, с. Градево, 

кв.Ураново 

10 Валевица р. Валевица 
Р. Струма 

ВиК Кюстендил 
гр. Сапарева баня и с. 
Сапарево 

11 ВЕЦ Лиляново 
изтичало на 
ВЕЦ 

Р. Струма 
УВЕКС ЕООД 

гр. Сандански, с. 
Дамяница 

12 Воденичица р. Воденичица 
Р. Струма 

Кюстендилска 
вода ЕООД 

гр. Кюстендил, с. 
Лозно, с. Жилинци, с. 
Гърляно, с. Вратца 

13 
Войнишко 

кладенче 
дере 

Р. Струма 
Кюстендилска 
вода ЕООД 

с. Смоличано, с. 
Пелатиково, с. 
Кадровица, с. Гращица, 
с. Страдалово 

14 Вретенаровец 
Вретенаровско 

дере 
Р. Струма 

ВиК Петрич с. Ключ 

15 Върбица р. Върбица Р. Струма ВиК Благоевград с. Ореше, с. Крушево 

16 Върла река Върла река 
Р. Струма 

ВиК Перник 
с. Кладница, с. Рударци, 

с. Долно Драгичево и 

кв. Църква - Перник 

17 Гладничка бара р. Гладничка Р. Струма ВиК Кюстендил с. Ресилово 



План за управление на речните басейни в  

Западнобеломорски район за басейново управление                            Обща част           Раздел ІV 

 

                 

 Басейнова дирекция Западнобеломорски район 195 

   

 

 

№ 

Име на пункта 

за мониторинг 

 

Воден обект Поречие 
Водоснабдителна 

организация 

Населено място, което 

се водоснабдява 

18 Глоговска р. Глоговска 
Р. Струма 

Кюстендилска 
вода ЕООД 

гр. Кюстендил, с. 
Лозно, с. Жилинци, с. 
Гърляно, с. Вратца 

19 Горица р. Горица 
Р. Струма Кюстендилска 

вода ЕООД 
гр. Дупница 

20 
Горица - 
Водопада 

р. Горица 
Р. Струма Кюстендилска 

вода ЕООД 
с. Овчарци, с. Ресилово 

21 Гургутица р. Гургутица 
Р. Струма 

ВиК Благоевград 

Благоевград, с. Рилци, 

с. Бело поле, с. Изгрев, 
с. Церово, с. Покровник 

22 Гюргево р. Джерман 
Р. Струма ВиК Паничище 

ЕООД 
с. Крайници 

23 Дебрало р. Дебрало Р. Струма ВиК Петрич с. Коларово 

24 Джамбевска р. Джамбевска 

Р. Струма 
Кюстендилска 
вода ЕООД 

гр. Рила, гр. 

Кочериново, с. 
Пороминово, с. Стоб, с. 
Пастра 

25 Дълбоки дол р. Диканска Р. Струма ВиК Перник с. Горна Диканя 

26 Елешница р. Елешница 

Р. Струма 

ВиК Дупница 

гр. Рила, гр. 

Кочериново, с. 
Пороминово, с. Стоб, с. 
Пастра 

27 Ивана р. Ивана Р. Струма ВиК Петрич с. Беласица 

28 Ивановска река 
р. Ивановска 
река 

Р. Струма ВиК Стримон 

ООД 
с. Игралище 

29 
Изравнител 
Карталовец 

Деривация на 
НЕК от 
водосбора на 
Санданска 
Бистрица 

Р. Струма 

УВЕКС ЕООД гр. Сандански 

30 Исмаилица р. Исмаилица 
Р. Струма 

ВиК Благоевград 

Благоевград, с. Рилци, 

с. Бело поле, с. Изгрев, 
с. Церово, с. Покровник 

31 Каменица р. Каменица 

Р. Струма 
Кюстендилска 
вода ЕООД 

гр. Рила, гр. 

Кочериново, с. 
Пороминово, с. Стоб, с. 
Пастра 

32 Каменица 
Каменишка 
река 

Р. Струма ВиК Стримон 

ООД 
с. Каменица 

33 Камешница р. Камешница 
Р. Струма 

ВиК Петрич с. Камена 

34 Карталска поляна 
р. 

Благоевградск
а Бистрица 

Р. Струма 
ВиК Благоевград 

Благоевград, с. Рилци, 

с. Бело поле, с. Изгрев, 
с. Церово, с. Покровник 

35 Ковачица р. Ковачица 
Р. Струма 

ВиК Благоевград 

Благоевград, с. Рилци, 

с. Бело поле, с. Изгрев, 
с. Церово, с. Покровник 

36 Кощанска бара Кощанска бара 
Р. Струма Кюстендилска 

вода ЕООД 

НМ от яз. Дяково и 

манастир с. Ресилово 

37 Кривия улук 
приток на р. 

Бл.Бистрица 
Р. Струма 

ВиК Благоевград 
Благоевград, с. Рилци, 

с. Бело поле, с. Изгрев, 
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№ 

Име на пункта 

за мониторинг 

 

Воден обект Поречие 
Водоснабдителна 

организация 

Населено място, което 

се водоснабдява 

с. Церово, с. Покровник 

38 Лева р. Лева 
Р. Струма 

Кюстендилска 
вода ЕООД 

гр. Кюстендил, с. 
Лозно, с. Жилинци, с. 
Гърляно, с. Вратца 

39 Леврин р. Леврин Р. Струма ВиК Петрич с. Коларово 

40 Ломница р. Ломница 

Р. Струма 

Община Рила 

гр. Рила, гр. 

Кочериново, с. 
Пороминово, с. Стоб, с. 
Пастра 

41 Луда Мара р. Луда Мара 
Р. Струма 

ВиК Петрич 
гр. Петрич, с. Ръждак, с. 
Митиново и с. Дрангово 

42 Мала р. Мала 
Р. Струма 

Кюстендилска 
вода ЕООД 

гр. Кюстендил, с. 
Лозно, с. Жилинци, с. 
Гърляно, с. Вратца 

43 Матница р. Матница 
Р. Струма 

ВиК Перник 
с. Кладница, с. Рударци, 

с. Долно Драгичево и 

кв. Църква - Перник 

44 
Матница 
(Борчетата) 

приток на р. 

Матница 

Р. Струма 
ВиК Перник 

с. Кладница, с. Рударци, 

с. Долно Драгичево и 

кв. Църква - Перник 

45 
Матница 
(Брезичките) 

приток на р. 

Матница 

Р. Струма 
ВиК Перник 

с. Кладница, с. Рударци, 

с. Долно Драгичево и 

кв. Църква - Перник 

46 
Матница 
(Шипките) 

приток на р. 

Матница 

Р. Струма 
ВиК Перник 

с. Кладница, с. Рударци, 

с. Долно Драгичево и 

кв. Църква - Перник 

47 
Мочура 
(Стефанов връх) 

р. Сугаревска 

Р. Струма 

УВЕКС ЕООД 

с. Сугарево, 

с.Кърланово, с. Рожен, 

Роженски манастир, с. 
Любовище, с. 
Виногради, с. Лозеница, 
гр. Мелник, с. Дзегвили, 

с. Хотово, с. Склаве, с. 
Ново Делчево, с. 
Дамяница, с. Левуново 

48 Неврозумска 
р. 

Неврозумска 
Р. Струма 

ВиК Кресна 
с. Стара Кресна, с. 
Ощава, с. Влахи 

49 Орлова р. Орлова 
Р. Струма 

Кюстендилска 
вода ЕООД 

гр. Кюстендил, с. 
Лозно, с. Жилинци, с. 
Гърляно, с. Вратца 

50 Отовица р. Отовица Р. Струма ВиК Дупница НМ от яз. Дяково 

51 Палатска река Палатска река 
Р. Струма ВиК Стримон 

ООД 
с. Палат 

52 
Партизанска 
поляна 

р. Лудото дере 
Р. Струма 

ВиК Петрич с. Беласица 

53 Плавилото р. Десилица Р. Струма ВиК Благоевград с. Добринище 

54 Плеово р. Ореовица 
Р. Струма 

Кюстендилска 
вода ЕООД 

с. Згурово, с. Граница, 
с. Пиперков чифлик, с. 
Берсин, Богослов 

55 Попова бука - 1 Приток на р. Р. Струма ВиК Благоевград с. Брежани 
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Име на пункта 

за мониторинг 

 

Воден обект Поречие 
Водоснабдителна 

организация 

Населено място, което 

се водоснабдява 

Брежанска 

56 Попова бука - 2 
Приток на р. 

Брежанска 
Р. Струма 

ВиК Благоевград с. Брежани 

57 Попова бука - 3 
Приток на р. 

Брежанска 
Р. Струма 

ВиК Благоевград с. Брежани 

58 Предимир 
р. 

Предимирска 

Р. Струма 
ВиК Благоевград 

Благоевград, с. Рилци, 

с. Бело поле, с. Изгрев, 
с. Церово, с. Покровник 

59 ПС Дяково яз. Дяково 

Р. Струма 

ВиК Дупница 

гр. Дупница, с. 
Палатово, с. Дяково, с. 
Самораново, с. Червен 

брег, с. Кременик 

60 Радушка р. Радушка 
Р. Струма 

Кюстендилска 
вода ЕООД 

гр. Кюстендил, с. 
Лозно, с. Жилинци, с. 
Гърляно, с. Вратца 

61 Раздолска река Раздолска река 
Р. Струма ВиК Стримон 

ООД 
с. Кърпелево 

62 Реджепица р. Реджепица Р. Струма ВиК Благоевград гр. Белица 

63 Робовица р. Робовица 

Р. Струма 
Кюстендилска 
вода ЕООД 

с. Смочево, с. 
Мурсалево, с. Драгодан, 

с. Бураново, с. Крумово, 

с. Боровец, с. Слатино 

64 Рударщица р. Рударщица 
Р. Струма 

ВиК Перник 
с. Рударци, с. Драгичево 

и НМ черпещи вода от 
яз. Студена 

65 
Самураново - 

изравнител 

изравнител на 
ВЕЦ 

Самораново от 
водосбор на р. 

Отовица 

Р. Струма 

Кюстендилска 
вода ЕООД 

с. Пиперево, с. Блатино, 

Мало село, Големо 

село, с. Долистово, с. 
Шатрово и гр. Бобов 
дол 

66 Сива грамада дере 
Р. Струма 

ВиК Перник 
с. Кладница, с. Рударци, 

с. Долно Драгичево и 

кв. Църква - Перник 

67 Славковица р. Славковица 
Р. Струма Кюстендилска 

вода ЕООД 
с. Лелинци 

68 Славово р. Славова 
Р. Струма 

ВиК Благоевград 

Благоевград, с. Рилци, 

с. Бело поле, с. Изгрев, 
с. Церово, с. Покровник 

69 Стружка река р. Стружка 
Р. Струма 

ВиК Благоевград 
гр. Симитли, с. Градево, 

кв. Ораново 

70 Струма р. Струма 
Р. Струма 

ВиК Перник 
с. Кладница, с. Рударци, 

с. Долно Драгичево и 

кв. Църква-Перник 

71 
Студената вода 
(св. Иван) 

р. Студената 
вода 

Р. Струма 
ВиК Благоевград с. Годлево 

72 Троловско дере 
Троловско 

дере 
Р. Струма ВиК Стримон 

ООД 
с. Никудин 

73 Тръпчовско дере 
Тръпчовско 

дере 
Р. Струма ВиК Стримон 

ООД 
с. Цепарево 

74 Улуко р. Валевица 
Р. Струма 

ВиК Благоевград 
гр. Симитли, с. Градево, 

кв. Ораново 
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75 Фудина р. Фудина Р. Струма ВиК Дупница с. Овчарци 

76 Черната Скала 
Приток на р. 

Отовица 
Р. Струма Кюстендилска 

вода ЕООД 
к.с. Паничище 

77 Чифлишка река р. Чифлишка Р. Струма ВиК Петрич с. Беласица 

78 Яворнишко дере 
Яворнишко 

дере 
Р. Струма 

ВиК Петрич с. Яворница 

79 Ядъка р. Ядъка 
Р. Струма ВиК Паничище 

ЕООД 
с. Самораново 

80 яз. Красава яз. Красава 
Р. Струма 

ВиК Брезник 
гр. Брезник, с. Ноевци, 

с. Бежанци, с. 
Бегуновци, с. Велковци 

81 яз. Студена яз. Студена 

Р. Струма 

ВиК Перник 

Гр. Перник и 

населените места 
водоснабдени от яз. 
Студена 

82 Вапата р. Вапата Р. Места ВиК Благоевград гр. Белица 

83 
Деривация 
Доспат-Сатовча 

р. Сатовчанска 
Бистрица 

Р. Места 
ВиК Благоевград 

с. Сатовча, с. Фъргово, 

с. Жижево, с. Вълкосел, 
с. Крибул, с. Слащен 

84 Клинец р. Клинец Р. Места ВиК Благоевград с. Добърско 

85 Плавилото р. Десилица Р. Места ВиК Благоевград с. Добринище 

86 Реджепица р. Реджепица Р. Места ВиК Благоевград гр. Белица 

87 
Рибно езеро 

(Баненско) 
р. Баненска 

Р. Места 
ВиК Благоевград гр. Якоруда 

88 Стране р. Стране Р. Места ВиК Благоевград с. Бачево, с. Годлево 

89 
Студената вода 
(св. Иван) 

р. Студената 
вода 

Р. Места 
ВиК Благоевград с. Годлево 

90 Туфча р. Туфча 
Р. Места 

ВиК Благоевград 

гр. Гоце Делчев, с. 
Мусомище, с. Брезница, 
с. Баничан, с. Корница 

91 Узуница р. Узуница Р. Места ВиК Благоевград гр. Белица 

92 Хисарска р. Хисарска 
Р. Места 

ВиК Благоевград 

с. Сатовча, с. Фъргово, 

с. Жижево, с. Вълкосел, 
с. Крибул, с. Слащен 

 93 Бял Дунав р. Бял Дунав Р. Доспат ВиК Смолян с. Змейца 

94 Владово дере 
р. Владово 

дере 
Р. Доспат 

ВиК Смолян с. Црънча, с. Бръщен 

 95 ПС Караджа дере р. Сърнена Р. Доспат ВиК Смолян с. Борино 
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