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ВЪВЕДЕНИЕ: 

 

За изготвянето на Годишния бюлетин за състоянието на повърхностните и 

подземните водни тела в Западнобеломорски район за басейново управление за 2020 

година е използвана наличната информация в Басейнова дирекция „Западнобеломорски 

район” от: 

 програмите за контролен и оперативен мониторинг на повърхностни и подземни 

води за 2020 г. на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”; 

 програмата за мониторинг на повърхностни и подземни води по Нитратна 

директива за 2020 г.; 

 проведен собствен мониторинг от титуляри на издадени разрешителни за 

водовземане от повърхностни и подземни води в Западнобеломорски район през 2020 г. 

Mониторингът осигурява информация за актуалното състояние на повърхностните 

водни тела,  подземните водни тела и зони за защита на водите, когато те са подложени 

на различни видове антропогенен натиск и неговото въздействие, изразяващо се в 

съответни промени в различните параметри за анализ, елементи за качество и 

стандарти. Получената информация дава представа до каква степен съответното водно 

тяло може да постигне заложените цели за добро състояние. Предмет на мониторинг на 

водите са валежите, повърхностните води (реки, езера и язовири) и подземните води. 

През 2020 г. програмите за оперативен мониторинг на повърхностни води в БД ЗБР 

- Благоевград се изпълняват от четири лаборатории на Изпълнителната агенция по 

околна среда: РЛ - София, РЛ - Благоевград, РЛ - Пловдив и РЛ - Смолян. 

Резултатите от програмите за мониторинг са използвани за оценката на 

състоянието на повърхностните водни тела категория „река” и категория „езеро”, както 

и за оценка на химичното състояние на подземните водни тела в Западнобеломорски 

район за басейново управление на водите. 

Оценката на състоянието е изготвена на база получените резултати от проведения 

мониторинг по биологичните елементи за качество, физико-химични показатели, 

специфични замърсители и приоритетни вещества на повърхностните води през 2020 

година. Данните от  мониторинг са обработени, анализирани и сравнени съгласно 

типово-специфичните класификационни системи в Наредба №Н-4 от 14.09.2012 г. за 

характеризиране на повърхностните води (за показателите, имащи отношение към 

определяне на екологичното състояние) и Наредбата за стандарти за качество на 

околната среда (СКОС) за приоритетни вещества и други замърсители от 2010 г. (за 

приоритетните вещества, които са определящи за химичното състояние на 

повърхностните води). 

В изготвената оценка на състоянието на повърхностните води за 2020 г. за целите 

на настоящия бюлетин не са включени данни за хидроморфологичните елементи за 

качество, поради липса на проведен мониторинг по тези елементи. 

 

Оценката на химичното състояние на подземните водни тела в Западнобеломорски 

район за басейново управление на водите е направена на база на измерените стойности 

на концентрациите на замърсяващи вещества и показателите на замърсяване в 

пунктовете за мониторинг, определянето и сравняването на съответните 
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средногодишни стойности със съответните стандарти за качество по Приложение №1 

на Наредба №1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води 

(изм. и доп., бр. 102 от 23.12.2016 г., в сила от 23.12.2016 г.), както и сравнение на 

средногодишните стойности на съответните замърсители/показатели на замърсяване 

със съответните допустими стойности за всяко от подземните водни тела, включени в 

ПУРБ на ЗБР (2016-2021). 

 

 

Поради възникналата световна пандемия от COVID – 19, изпълнението на 

програмите за мониторинг на повърхностни и подземни води през разглежданата 

2020г. беше силно затруднено (на моменти преустановено), като доведе до по-

късно стартиране на изпълнението на програмите за мониторинг на БДЗБР, 

съответно по-малък брой извършени пробовземания, водещи до по-ниска 

достоверност на извършенат оценка на състоянието на водните тела. 

 



І. ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ 

 

1. ТИПОВЕ ПОВЪРХНОСТНИ ВОДНИ ТЕЛА 

Характеристиката на актуализираните типове и фактори за дефиниране на 

типологията за реки и езера в Република България са част от Приложение №6 на Наредба 

Н-4 от14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните води. 

Същите са използвани при разработването на характеристиката на типовете 

повърхностни водни тела от категория „река” и категория „езеро” на територията на 

Западнобеломорски район за целите на ПУРБ (2016-2021) за втория планов период. 

 

2. СЪСТОЯНИЕ НА ПОВЪРХНОСТНИТЕ ВОДНИ ТЕЛА 

Оценката на състоянието на повърхностните водни тела включва оценка на 

екологичното и оценка на химичното състояние. 

 

 Оценка на екологичното състояние на повърхностните водни тела категория 

„река” и категория „езеро” включва биологични елементи за качество, физико-химични 

показатели и специфични замърсители оценени по избраните класификационни системи, 

описани в Наредба Н-4 от 14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните води. 

Екологичното състояние на повърхностните водни тела се определя чрез прилагане на 

национално съгласуван Общ подход за оценка на екологичното състояние и 

екологичния потенциал на повърхностните водни тела в Р. България, който е 

разработен и приложен за целите на изготвянето на ПУРБ (2016-2021). Същият е наличен 

на интернет-страницата на МОСВ: 

http://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/filebase/Water/PURB/Podhodi/Podhod_

ekolog_status_.pdf. 

 

 Оценката на химичното състояние е направена на база сравняване на получените 

осреднени годишни концентрации (при честота на пробовземане – 12 пъти в годината) на 

различните замърсители (приоритетни вещества) със стандартите за качество  - СГ СКОС 

(средногодишна стойност на СКОС)  на всеки замърсител от Наредбата за СКОС за 

приоритетни вещества и някои други замърсители от 2010 г. Химичното състояние на 

повърхностните водни тела се определя чрез прилагане на национално съгласувана 

Методика за оценка на химичното състояние на повърхностни води, която е 

разработена и приложена за целите на изготвянето на ПУРБ (2016-2021). Методиката е 

публикувана на интернет-страницата на МОСВ: 

http://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/filebase/Water/PURB/Podhodi/Metodika

_za_ocenka_na_himichnoto_systoianie.pdf. 

 

 

http://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/filebase/Water/PURB/Podhodi/Podhod_ekolog_status_.pdf
http://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/filebase/Water/PURB/Podhodi/Podhod_ekolog_status_.pdf
http://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/filebase/Water/PURB/Podhodi/Metodika_za_ocenka_na_himichnoto_systoianie.pdf
http://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/filebase/Water/PURB/Podhodi/Metodika_za_ocenka_na_himichnoto_systoianie.pdf
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2.1 Оценка на повърхностните водни  тела категория „река” по речни 

басейни: 
 

2.1.1. Басейн на река Струма:  

Резултатите от направената оценка на състоянието на повърхностните водни тела са 

показани в Приложение №1. Обобщена оценка на състоянието на повърхностните 

водни тела категория „река” в поречието на река Струма за 2020 г. 

Обобщената оценка за екологичното състояние на повърхностните водни тела 

категория „река” в поречието на река Струма е дадена в Таблица №1 и Фигура №1. 

 

Таблица №1. Оценка на екологичното състояние/потенциал на повърхностните водни тела от 

категория „реки” в поречието на река Струма за 2020г. 
 

Състояние/ 

потенциал на 

повърхностните 

водни тела по 

Наредба Н-4/ 

2012 г. 

Оценка на 

състоянието/ 

потенциала по 

общи ФХ 

показатели 

за 2020г. 

Оценка на 

състоянието/ 

потенциала по 

БЕК 

за 2020г. 

Оценка на 

състоянието по 

специфични 

замърсители 

за 2020 г. 

Обща оценка на 

екологичното 

състояние/ 

потенциал за 2020 г. 

Отлично 25 1 Неприложимо 22 

Добро 43 19 46 43 

Умерено 38 18 13 33 

Лошо Неприложимо 4 Неприложимо 6 

Много лошо Неприложимо 2 Неприложимо 2 

Не е провеждан 

мониторинг през 

2020 г. 

0 62 47 0 

Общ брой водни 

тела категория 

„реки” в поречие 

Струма 

106 106 106 106 

 

 

Фигура №1 

21%

40%

31%

6% 2% 0%

Обща оценка на екологичното състояние на 

повърхностните ВТ от категория "река" в поречие 
Струма за 2020 г.

отлично

добро

умерено

лошо

https://wabd.bg/content/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-1-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8-%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B0-2020.xlsx
https://wabd.bg/content/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-1-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8-%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B0-2020.xlsx
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Обобщената оценка за химичното състояние на повърхностните водни тела 

категория „река”  в поречието на река Струма е дадена в Таблица №2 и Фигура №2. 

 
Таблица №2. Оценка на химичното състоянието на повърхностните водни тела категория „река” 

в поречието на река Струма за 2020 г.  

 

Химично състояние за 2020 г. на 

повърхностните водни тела по Наредба 

за СКОС/ 

2012 г. 

Оценка на химичното състоянието 

за 2020 г. 

Добро ХС 77 

Непостигащо добро 1 

Не е провеждан мониторинг през 2020 

г. 
28 

Общ брой водни тела категория „реки” 

в поречие Струма 
106 

 
 

Фигура №2 
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2.1.2. Басейн на река Места:  

 

Резултатите от направената оценка на състоянието на повърхностните водни тела 

от категория „река” са представени в Приложение 2. Обобщена оценка на 

състоянието на повърхностните водни тела от категория „река” в поречието на 

река Места за 2020г. 
 

Обобщената оценка за екологичното състояние на повърхностните водни тела от 

категория „река” в поречието на река Места е дадена в Таблица №3 и Фигура №3. 

 
Таблица №3. Оценка на екологичното състоянието на повърхностните водни тела от категория 

„река” в поречието на река Места за 2020 г. 

Състояние/потенциал на 

повърхностните водни 

тела по Наредба Н-4/ 

2012 г. 

Оценка на 

състоянието/ 

потенциала по 

общи ФХ 

показатели 

за 2020 г. 

Оценка на 

състоянието/ 

потенциала 

по БЕК 

за 2020 г. 

Оценка на 

състоянието по 

специфични 

замърсители 

за 2020г. 

Обща оценка на 

екологичното 

състоянието/ 

потенциала за 

2020 г. 

Отлично 8 0 Неприложимо 9 

Добро 15 10 18 16 

Умерено 27 3 3 24 

Лошо Неприложимо 2 Неприложимо 2 

Много лошо Неприложимо 0 Неприложимо 0 

Не е провеждан мониторинг през 

2020 г. 
4 39 33 3 

Общ брой водни тела категория 

„реки” в поречие Места 
54 54 54 54 

 
Фигура №3 

17%

30%44%

4%

5%

Обща оценка на екологичното състояние на 
повърхностните ВТ  от категория "река" в 

поречие Места за 2020г.

Отлично

Добро

Умерено

Лошо

Не е провеждан 
мониторинг през 2020 г.

https://wabd.bg/content/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-2-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8-%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0-2020.xlsx
https://wabd.bg/content/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-2-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8-%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0-2020.xlsx
https://wabd.bg/content/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-2-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8-%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0-2020.xlsx
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Обобщената оценка за химичното състояние на повърхностните водни тела в 

поречието на река Места е дадена в Таблица №4  и Фигура №4 

 
Таблица №4. Оценка на химичното състоянието на повърхностните водни тела катогория 

„реки” в поречието на река Места за 2020 г.  
 

Химично състояние на повърхностните водни 

тела по Наредба за СКОС/ 

2012 г. 

Оценка на химичното състоянието 

за 2020 г. 

Добро 30 

Непостигащо добро състояние 1 

Не е проведен мониторинг през 2020 г. 23 

Общ брой водни тела категория „реки” в 

поречие Места 
54 

 
 

Фигура №4 
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2.1.3. Басейн на река Доспат:  

 

Резултатите от направената оценка на състоянието на повърхностните водни тела 

от категория „река” са показани в Приложение 3. Обобщена оценка на състоянието 

на повърхностните водни тела от категория „река” в поречието на река Доспат 

за 2020 г. 

Обобщената оценка за екологичното състояние на повърхностните водни тела от 

категория „река” в поречието на река Доспат е дадена в Таблица №5  и Фигура №5. 

 

Таблица №5. Оценка на екологичното състоянието на повърхностните водни тела категория 

„реки” в поречието на река Доспат за 2020 г. 

Състояние/потенциал 

на повърхностните 

водни тела по Наредба 

Н-4/ 

2012 г. 

Оценка на 

състоянието/ 

потенциала по общи 

ФХ показатели 

за 2020 г. 

Оценка на 

състоянието/ 

потенциала по 

БЕК 

за 2020 г. 

Оценка на 

състоянието по 

специфични 

замърсители 

за 2020г. 

Обща оценка на 

екологичното 

състояние/ 

потенциал за 

2020г. 

Отлично 0 0 Неприложимо 0 

Добро 4 0 3 4 

Умерено 4 1 2 3 

Лошо Неприложимо 0 Неприложимо 1 

Много лошо Неприложимо 0 Неприложимо 0 

Няма данни от 

мониторинг през 2020 

г. 

0 6 5 0 

Общ брой водни тела 

категория „реки” в 

поречие Доспат 

8 8 8 8 

 

Фигура №5 

50%

37%

13%

Обща оценка на екологичното състояние на 
повърхностните ВТ от категория "река"в поречие 

Доспат за 2020 г.

Добро

Умерено

Лошо

 

https://wabd.bg/content/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-3-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8-%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%82-2020.xlsx
https://wabd.bg/content/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-3-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8-%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%82-2020.xlsx
https://wabd.bg/content/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-3-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8-%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%82-2020.xlsx
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Обобщената оценка за химичното състояние на повърхностните водни тела от 

категория „река” в поречието на река Доспат е дадена в Таблица №6 и Фигура №6. 

 
Таблица №6. Оценка на химичното състоянието на повърхностните водни тела от категория 

„река” в поречието на река Доспат за 2020 г.  
 

Химично състояние на повърхностните водни тела 

по Наредба за СКОС/ 

2012 г. 

Оценка на химичното състоянието 

за 2020 г. 

Добро 5 

Непостигащо добро състояние 0 

Не е проведен мониторинг през 2020 г. 3 

Общ брой водни тела категория „реки” в поречие 

Доспат 
8 

 

 

Фигура №6 
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2.2 Оценка на повърхностните водни тела категория „езеро”  по речни 

басейни: 
 

2.2.1 Басейн на река Струма  

Резултатите от направената оценка на състоянието на повърхностните водни тела 

от категория „езеро” са показани в Приложение 4. Обобщена оценка на състоянието 

на повърхностните водни тела от категория „езеро” в поречието на река Струма 

за 2020 г. 

 

Обобщената оценка за екологичното състояние на повърхностните водни тела от от 

категория „езеро” в поречието на река Струма е дадена в Таблица №7  и Фигура №7. 

 

Таблица №7. Оценка на екологичното състоянието на повърхностните водни тела от категория 

„езеро” в поречието на река Струма за 2020 г. 
 

Състояние/потенциал 

на повърхностните 

водни тела по Наредба 

Н-4/ 

2012 г. 

Оценка на 

състоянието/ 

потенциала по 

общи ФХ 

показатели 

за 2020г. 

Оценка на 

състоянието/ 

потенциала по 

БЕК  

за 2020 г. 

Оценка на 

състоянието по 

специфични 

замърсители 

за 2020 г. 

Обща оценка 

на 

екологичното 

 състояние/ 

потенциал за 

2020г. 

Отлично 2 0 Неприложимо 2 

Добро 5 0 4 5 

Умерено 5 0 1 5 

Лошо Неприложимо 0 Неприложимо 0 

Много лошо Неприложимо 0 Неприложимо 0 

Не е провеждан 

мониторинг през 2020 г. 
0 12 7 0 

Общ брой водни тела 

категория „езеро” в 

поречие Струма 

12 12 12 12 

 

Фигура №7 

https://wabd.bg/content/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-4-%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%B8-%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%B8-%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B0.xlsx
https://wabd.bg/content/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-4-%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%B8-%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%B8-%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B0.xlsx
https://wabd.bg/content/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-4-%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%B8-%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%B8-%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B0.xlsx
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Обобщената оценка за химичното състояние на повърхностните водни тела от 

категория „езеро” в поречието на река Струма е дадена в Таблица №8  и Фигура №8. 

 
 

Таблица №12. Оценка на химичното състоянието на повърхностните водни тела от катогория 

„езеро” в поречието на река Струма за 2020г. 

Химично състояние на повърхностните 

водни тела по Наредба за СКОС/ 

2012 г. 

Оценка на химичното 

състоянието 
за 2020 г. 

Добро 5 

Непостигащо добро състояние 0 

Не е провеждан мониторинг през 2020 г. 7 

Общ брой водни тела категория „езера” в 

поречие Струма 
12 

 

 

Фигура №8 

42%

0%

58%

Оценка на химичното състояние на повърхностните 

ВТ от категория "езеро" в поречие Струма

Добро

Непостигащо добро 
състояние

Не е провеждан 
мониторинг през 2020 г.
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2.2.2 Басейн на река Места  

Резултатите от направената оценка на състоянието на повърхностните водни тела 

от категория „езеро” са показани в Приложение 5. Оценка на състоянието на 

повърхностните водни тела от категория „езеро” в поречието на река Места за 

2020 г. 

От тази категория „езеро“ в поречието на река Места попада само едно 

повърхностно водно тяло с код BG4ME700L1009, група езера "Източен Пирин" (езеро 

Безбог, Кременски езера). Съгласно данните от проведен мониторинг през 2020г. 

същото е оценено в добро екологично състояние. 

За повърхностно водно тяло с код BG4ME700L1009, група езера "Източен Пирин" 

(езеро Безбог, Кременски езера) през 2020г. не е провеждан мониторинг на 

приоритетни вещества. 

 

2.2.3 Басейн на река Доспат  

Резултатите от направената оценка на състоянието на повърхностните водни тела 

от категория „езеро” са показани в Приложение 6. Обобщена  оценка на състоянието 

на повърхностните водни тела от категория „езеро” в поречието на река Доспат  

за 2020 г. 

В поречието на река Доспат попадат 2 повърхностни водни тела от категория 

„езеро” - язовир Широка Поляна с уникален код BG4DO600L119 и язовир Доспат с 

уникален код BG4DO900L117. И двете водни тела са оценени в умерен екологичен 

потенциал през 2020 г., с отклонения по основни физикохимични параметри – биогени  

и поради установени превишения на СКОС за специфичните замърсители (мед и цинк в 

язовир Доспат).  

Повърхностни водни тела BG4DO600L119, язовир Широка Поляна и 

BG4DO900L117, язовир Доспат  са оценени в непостигащо ддобро химично състояние 

по данни от проведен мониторинг на приоритетни вещества през 2020г. поради 

установени превишения на СКОС за приоритетното вещество Кадмий и в двата 

язовира. 

 

https://wabd.bg/content/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-5-%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0.xlsx
https://wabd.bg/content/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-5-%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0.xlsx
https://wabd.bg/content/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-5-%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0.xlsx
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II. ПОДЗЕМНИ ВОДИ 

 

1. ТИПОВЕ ПОДЗЕМНИ ВОДНИ ТЕЛА  

 

Подземните водни тела (ПзВТ) са определени чрез прилагане на национално 

съгласуван Подход за характеризиране на подземните водни тела, публикувана на 

интернет страницата на МОСВ: 

https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/filebase/Water/PURB/Podhodi/GW

_pdf_270716/GW_harakterizirane_final.pdf 
 

За целите на ПУРБ (2016-2021) е извършено сливане и/или разделяне на 

границите на някои подземни водни тела в рамките на проект „Проучване на 

трансграничните подземни водни тела между Р. България и Р. Гърция” BG-GR-GWB, 

изпълнен с финансовата подкрепа на Финансов механизъм на Европейското 

икономическо пространство (ФМ на ЕИП), с бенефициент Геологически институт на 

БАН в партньорство с БД ЗБР и БД ИБР. Преочертаването е извършено въз основа на 

информацията за геоложките и тектоничните граници от геоложките карти на 

България в мащаб  M 1:100 000 и M 1:25 000, и на основа на хидрогеоложката карта на 

България (M 1:200 000). Изменен е и общия брой подземни водни тела - от 39 на 38.  

Извършеното окрупняване (дефрагментиране) на границите на подземните водни 

тела в Западнобеломорски район ще подобри тяхното управление през периода на 

действие на ПУРБ на ЗБР (2016-2021), тяхната оценка на количественото и на 

химичното им състояние, както и залагането на по-подходящи мерки, където е 

необходимо. 

Предвид етажното разположение на водоносните формации, разчленения релеф и 

пъстрата мозайка от геоложки формации, в Западнобеломорски район за басейново 

управление са формирани всички основни типове подземни води (табл.№13) – 

пукнатинни, карстови (карстово-пукнатинни) и порови. В зависимост от типа на 

колектора, водовместващата геоложка структура, характера и условията на дрениране 

и подхранване, и взаимовръзката с повърхностните водни тела, ПзВТ в ЗБР са 

обособени в следните типове: 

 Водни тела в алувиалните отложения на реките – 10 бр.  

 Водни тела в грабеновидни депресии – 7 бр.  

 Водни тела с пукнатинни води – 11 бр. 

 Водни тела в райони с карстови басейни, разположени в територии с    

разпространение на пукнатинни колектори – 4 бр.  

 Водни тела в самостоятелни карстови басейни – 6 бр.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/filebase/Water/PURB/Podhodi/GW_pdf_270716/GW_harakterizirane_final.pdf
https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/filebase/Water/PURB/Podhodi/GW_pdf_270716/GW_harakterizirane_final.pdf
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Таблица №13. Списък на подземните водни тела на територията на Западнобеломорски 

район 

 

№ 
по 
ре
д 
 

Тип на 
водното тяло 

Код на ПзВТ 
съгласно приетата 

кодировка 
Име на водното тяло 

1 

В
о

д
н

и
 т

е
л

а 
в 

ал
ув

и
ал

н
и

те
 о

тл
о

ж
ен

и
я 

н
а 

р
ек

и
те

 

BG4G00000Q001 
 
Порови води в кватернер Струмешница 
 

2 BG4G00000Q002 Порови води в кватернер Кресна-Сандански 

3 
 
BG4G00000Q003 
 

Порови води в кватернер Симитли 

4 BG4G00000Q004 Порови води в кватернер Благоевград 

5 BG4G00000Q005 Порови води в кватернер Дупница 

6 BG4G0000QN006 Порови води в кватернер-неоген Кюстендил 

7 BG4G00000Q007 Порови води в кватернер Радомир-Брезник 

8 BG4G00000Q008 Порови води в кватернер Разлог 

9 BG4G00000Q009 Порови води в кватернер Гоце Делчев 

10 BG4G00QNPg010 Порови води в кватернер-неоген-палеоген Доспат 

11 

В
о

д
н

и
 т

ел
а 

в 
гр

аб
е

н
о

ви
д

н
и

 д
еп

р
ес

и
и

 

BG4G00000N011 Порови води в неоген Струмешница 

12 BG4G00000N012 Порови води в неоген Сандански 

13 BG4G00000N013 Порови води в неоген Симитли 

14 BG4G00000N014 Порови води в неоген Благоевград 

15 BG4G00000N015 Порови води в неоген Брезник-Земен 

16 BG4G00000N016 Порови води в неоген Разлог 

17 BG4G00000N017 
 

Порови води в неоген Гоце Делчев 
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18 

В
о

д
н

и
 т

ел
а 

с 
п

ук
н

ат
и

н
н

и
 в

о
д

и
 

BG4G0001Pg018 
Порово-пукнатинни води в Гоцеделчевски 
палеогенски водоносен хоризонт 

19 BG4G0001Pg038 
Порово-пукнатинни води в палеогенски седиментен 
комплекс в източните склонове на Влахина планина 

20 BG4G0001Pg039 
Пукнатинно-порови води в Осоговски палеогенски 
вулканогено-седиментен комплекс 

21 BG4G0001Pg138 
Порово-пукнатинни води в палеогенски седиментен 
комплекс на Бобовдолска и Кюстендилска 
котловина  

22 BG4G0001Pg238 
Порово-пукнатинни води в палеогенски седиментен 
комплекс на Пернишка котловина 

23 BG4G1PzC2Pg019 Пукнатинни води в Пирински блок 

24 BG4G001PzC2021 
Пукнатинни води в Рило-Родопски метаморфити, 
Южнобългарски гранити, Калински плутон 

25 BG4G001PtPz025 Пукнатинни води в Беласишки метаморфити 

26 BG4G001PtPz026 
Пукнатинни води в Южнобългарски гранити, 
Западнородопски метаморфити, Барутин-
Буйновски 
интрузив  27 BG4G001PtPz027 Пукнатинни води във Верила-Витошки блок 

28 BG4G001PtPz125 
Пукнатинни води във Влахино-Огражденско-
Малешевско-Осоговски метаморфити 

29 

В
о

д
н

и
 т

ел
а 

в 
р

ай
о

н
и

 с
 к

ар
ст

о
ви

 
б

ас
ей

н
и

, р
аз

п
о

л
о

ж
е

н
и

 в
 

те
р

и
то

р
и

и
 с

 р
аз

п
р

о
ст

р
ан

ен
и

е
 

н
а 

п
ук

н
ат

и
н

н
и

 к
о

л
е

кт
о

р
и

 

BG4G001T2T3029 
Пукнатинно-карстови води в Еловдолски карстов 
басейн  

30 BG4G0001Pt1030 
Пукнатинно-карстови води в Сатовчански карстов 
басейн 

31 BG4G00001T2035 
Пукнатинно-карстови води в Бобошево-
Мърводолски картсов басейн 

32 BG4G0001Pt1036 
Пукнатинно-карстови води в Гоцеделчевски карстов 
басейн, Гоцеделчевски карстов басейн, Тешовски 
плутон 

34 

В
о

д
н

и
 т

ел
а 

в 
са

м
о

ст
о

ят
ел

н
и

 

ка
р

ст
о

ви
 

BG4G00T2T3028 Карстови води в Земенски карстов басейн 

34 BG4G000Pt3031 Карстови води в Разложки карстов басейн 

35 BG4G000Pt3032 Карстови води в Влахински карстов басейн 

36 BG4G00T1T2033 Карстови води в Логодашки карстов басейн 

37 BG4G00T1T2034 Карстови води в Смоличенски карстов басейн 

38 BG4G1T1T2T3037 Карстови води в Голобърдовски карстов басейн 
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2.  ОЦЕНКА НА ХИМИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДНИ 

ТЕЛА: 

 

За оценка на химичното състояние на подземните водни тела в 

Западнобеломорски район за 2020г. са използвани резултатите от измерените през 

годината концентрации на различните замърсители в пунктовете за мониторинг от 

програмите за мониторинг на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”, както 

и от пунктовете за собствен мониторинг на подземни води, провеждан от титуляри на 

разрешителни, издадени по ЗВ/ЗООС. Изчислени са средногодишните стойности на 

концентрациите във всеки пункт и средногодишните стойности на концентрациите за 

всяко подземно водно тяло като цяло. Същите са сравнени със стандартите за 

качество за тези замърсители, определени в Приложение №1 към чл. 10, ал. 2, т. 1 на 

Наредба №1/2007 г. за проучване, опазване и ползване на подземните. Основни 

критерии за оценка на химичното състояние по мониторингови пунктове и по ПзВТ 

са: 

 стандартите за качество (СК) на подземните води (Таблица №14), определени в 

Приложение №1 към чл. 10, ал. 2, т. 1 на Наредба №1/10.10.2007 г. за проучване, 

ползване и опазване на подземните води. 

 праговите стойности (ПС), определени за всички замърсители и показатели на 

замърсяване, които характеризират подземните водни тела, определени в риск да не 

постигнат добро химично състояние. 

Оценката на химичното състояние на подземните водни тела е извършена чрез 

прилагане на национално съгласуван Подход за оценка на химичното състояние на 

подземните водни тела, който е разработен и приложен за целите на изготвянето на 

ПУРБ на ЗБР(2016-2021). Същият е наличен на интернет-страницата на МОСВ: 

https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/filebase/Water/PURB/Podhodi/GW

_pdf_270716/GW-status_himichen_final.pdf 

 

Таблица №14. Стандарти за качество на подземните води, съгласно Приложение №1 

към Наредба №1/10.10.2007 г. за проучване, опазване и ползване на подземните води 

 

№ по 
ред 

Показател Мерна единица 
Стандарт за качество на 

подземните води  

1 Активна реакция  рH единици ≥ 6,5 и ≤ 9,5 

2 Електропроводимост  µS cm-1 2000 

3 Обща твърдост  mg-eqv/l 12 

4 Перманганатна окисляемост  mg О2/l 5 

5 Амониев йон  mg/l 0,5 

6 Нитрати  mg/l 50 

7 Нитрити  mg/l 0,5 

8 Сулфати  mg/l 250 

9 Хлориди  mg/l 250 

10 Фосфати  mg/l 0,5 

11 Флуориди  mg/l 1,5 

12 Цианиди  µg/l 50 

13 Натрий  mg/l 200 

https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/filebase/Water/PURB/Podhodi/GW_pdf_270716/GW-status_himichen_final.pdf
https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/filebase/Water/PURB/Podhodi/GW_pdf_270716/GW-status_himichen_final.pdf
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14 Калций  mg/l 150 

15 Магнезий  mg/l 80 

16 Бор  mg/l 1,0 

17 Цинк  mg/l 1,0 

18 Живак  µg/l 1,0 

19 Кадмий  µg/l 5,0 

20 Мед  mg/l 0,2 

21 Никел  µg/l 20 

22 Олово  µg/l 10 

23 Селен  µg/l 10 

24 Хром  µg/l 50 

25 Алуминий  µg/l 200 

26 Желязо  µg/l 200 

27 Манган  µg/l 50 

28 Антимон  µg/l 5,0 

29 Арсен  µg/l 10 

30 Естествен уран  mg/l 0,06 

31 Бензен  µg/l 1,0 

32 Бенз(а)пирен  µg/l 0,01 

33 1,2 Дихлоретан  µg/l 3,0 

34 
Полициклични ароматни 
въглеводороди  

µg/l 0,10 

35 Тетрахлоретилен и трихлоретилен  µg/l 10 

36 Пестициди  µg/l 0,10 

37 Пестициди (общо)  µg/l 0,50 

38 Нефтопродукти  µg/l 50 

39 Обща бета-активност  Bq/l 1,0 

40 Обща алфа-активност  Bq/l 0,5 

41 Обща индикативна доза  mSv/y 0,1 
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Извършената оценка на химичното състояние на подземните водни тела в 

Западнобеломорски район за 2020 г. е представена в Приложение 7 «Оценка на 

химичното състояние на подземните водни тела в обхвата на ЗБР» II. 

ПОДЗЕМНИ ВОДИ 

 

На база на извършените анализи на резултатите от мониторинг и последващата 

оценка на състоянието на подземните води в Западнобеломорски район за изминалата 

2020г., могат да се направят следните изводи: 

 Налице е запазване и потвърждаване, както и през 2019г., на лошото химично 

състояние на подземно водно тяло BG4G000000Q001 „Порови води в кватернер 

Струмешница“. Тази оценка е в резултат на изчислената средно аритметичната 

стойност (сравнителна) от измерените стойности по отделните показатели за периода. 

Цитираното подземно водно тяло е включено в Регистър на нитратно-уязвимите зони 

към Раздел 3 на ПУРБ на ЗБР (2016-2021). 

 За разлика от лошото им химично състояние през 2019г., през 2020г. в добро 

химично състояние са оценени следните подземни водни тела:  

 BG4G000000Q004 „Порови води в кватернер Благоевград“ 

 BG4G000000N011 „Порови води в неоген Струмешница“ 

 BG4G00000QN006 „Порови води в кватернер-неоген Кюстендил“ 

 BG4G00001Pg238 „Порови води в палеогенски седиментен комплекс на 

Пернишката котловина“  

 Останалите 33 бр. подзвемни водни тела са запазили доброто си химично 

състояние от 2019 г. 

 

Обобщена оценка за 2020г. на химичното състояние на подземните водни тела в 

ЗБР за БУ е дадена в Таблица №15 и на Фигура №9. 

БюлетинОценкаПзВ.за.2020г..xlsx
https://wabd.bg/content/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-7-%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%81%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%85%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%97%D0%91%D0%A0.xlsx
https://wabd.bg/content/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-7-%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%81%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%85%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%97%D0%91%D0%A0.xlsx
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Таблица №15 – Обобщена оценка за 2020г. на химичното състояние на подземните водни 

тела в ЗБР за БУ 

Водоносен хоризонт Тип подземно водно тяло 
Брой подземни 

водни тела в 
добро състояние 

Брой подземни 
водни тела в 

лошо състояние 

Слой 1 - Кватернер 

 
Водни тела в алувиалните 
отложения на реките 

7 1 

Слой 2 - Неоген 
 
Водни тела в грабеновидни 
депресии 

6 0 

Слой 3 – Палеоген 
 
Водни тела с пукнатинни води 10 0 

Слой 4 - Пукнатинни 
води 

 
Водни тела в райони с карстови 
басейни, разположени в 
територии с разпространение на 
пукнатинни колектори 

4 0 

Слой 5 – Карст 
 
Водни тела в самостоятелни 
карстови басейни 

6 0 

Общ брой подземни водни тела 37 1 

 
Фигура №9 
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