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Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” : 

 
 е структура на Министерство на околната среда и водите; 

 

 е една от четирите басейнови дирекции за управление на водите 

в Р България; 

 

 е административен орган за управление на водите на басейново 

ниво; 

 

 провежда държавната политика за управление на водите на 

басейново ниво. 
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БД “ЗБР”  осъществява дейности по: 

Интегрирано управление на повърхностните и подземните води в 

Западнобеломорски район за басейново управление; 

 Разработване и актуализиране на Плановете за управление на речните 

басейни (ПУРБ) на реките Струма, Места и Доспат; 

 Разработване на предварителната оценка, картите и Плана за управление 

на риска от наводнения (ПУРН) в ЗБР; 

 Информиране на обществеността и провеждане на обществено обсъждане 

на ПУРБ и ПУРН; 

 Оценка на състоянието на повърхностните и подземните водни тела; 

 Разработване на програми от мерки за подобряване, опазване и 

поддържане на състоянието на водите; 

 Издаване на разрешителни за водовземане и/или ползване на водни 

обекти; 

 Контрол по издадените разрешителни; 

 Прилагане на изискванията на Европейското и националното 

законодателство в областта на водите. 
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Обща информация за Западнобеломорски район: 

 
 
 

 

 Западнобеломорски район за басейново 

управление включва три основни речни 

басейнa на реките Струма, Места и Доспат 

– трансгранични с Р Гърция; 

 

 Има общи трансгранични реки и с други 

държави: 

 - р. Драговищица (приток на река 

Струма), трансгранична с Р Сърбия 

 

 - р. Лебница и река Струмешница 

(притоци на река Струма), трансгранични 

с Р Македония 
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Обща информация за Западнобеломорски район: 

 ЗБР се намира в Югозападна България и обхваща 11 965 

кв.км. или около 11 %  от  територията на страната; 

 

 Административен център на района е град Благоевград;  

 

 Като административно-териториален обхват  ЗБР  покрива 

изцяло или частично 6 области на България, 33 общини и 600 

населени места;  

 

 По-големи центрове са: Перник, Радомир, Кюстендил, 

Дупница, Благоевград, Петрич, Сандански и Гоце Делчев.  
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Обща информация за Западнобеломорски район: 

В Западнобеломорски район като трансгранично с Р Гърция  е идентифицирано 

подземно водно тяло BG4G0001Pt1036 – Пукнатинно-Карстови води в 

Гоцеделчевски карстов басейн, Тешовски плутон; 

 

Като близки до границата и потенциално трансгранични с Р Гърция са 

определени следните седем подземни водни тела:  

 

 BG4G0001Pt1030  - Пукнатинно-карстови води в Сатовчански карстов басейн, 

Долнодряновски плутон; 

 BG4G001PtPz025 - Пукнатинни води в Беласишки метаморфити;  

 BG4G001PtPz026 - Пукнатинни води в Западнородопски метаморфити, 

Южнобългарски гранити, Барутин-буйновски плутон; 

 BG4G000000Q009 - Порови води в кватернер  – Гоце Делчев;  

 BG4G000000Q002 - Порови води в кватернер  – Кресна-Сандански; 

 BG4G000000N017 - Порови води в неоген – Гоце Делчев;  

 BG4G000000N012 - Порови води в неоген – Сандански. 
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Участие на БД “ЗБР” в приключили проекти, имащи отношение  

към управлението на подземните води: 

БД “ЗБР” до настоящия момент е била бенефициент на няколко проекта, които са 

свързани с проучването, характеризирането и управлението на подземните води: 

 “Интегрирано управление на водите в трансграничния речен басейн на река 

Места” (Фаза I) , финансиран  по линия на  Europe AID  Phare Cross Border 

Cooperation Program / 119665/ , 2004-2005г., с основна цел разработване на основни 

елементи на чернова на първи план за управление на речния басейн съгласно 

изискванията на РДВ. Фокусира се главно върху първоначалното идентифициране на 

натиска и анализ на въздействието, както и разработване на ГИС-приложения; 

 “Интегрирано управление на водите в трансграничния речен басейн на река 

Места” (Фаза II) , финансиран  по линия на  Europe AID  Phare Cross Border 

Cooperation Program EuropeAid/122631 /D/SER/BG, 2006-2007г. с основна цел да 

подпомогне трансграничното и интегрирано управление на басейна на река Места в 

съответствие с РДВ  и други свързани директиви, двустранните споразумения между 

България и Гърция в областта на управлението на водите и националното 

законодателство; 
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Участие на БД “ЗБР” в приключили проекти, имащи отношение  

към управлението на подземните води: 

 

“Проучване на интегрираното управление на водите в България”, финансиран 

от Японската агенция за сътрудничество JICA, в подкрепа на МОСВ за прилагане на 

РДВ и за разработване на ПУРБ в ИБР и ЗБР, 2006-2008г.; 

 

 “Разработване на ПУРБ”, дейност  “Определяне на прагови стойности на 

замърсители в подземните води и разработване на класификационна система за 

оценка на химично състояние на подземните води”, финансирана по Оперативна 

програма “Околна среда”, Прироритетна ос І, м.март 2009г. – м. ноември 2010г. 
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Благодаря за вниманието! 

 

 

 


