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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 2015 

година е използвана наличната информация в Басейнова дирекция „Западнобеломорски 

район” от: 

 програмите за оперативен мониторинг на повърхностни води за 2015 г. на 

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”; 

 програмата за мониторинг на химично състояние на подземните води за 

2015 г. на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”; 

 

 Mониторингът осигурява информация за протичащите в повърхностните и 

подземните водни тела процеси, промени и явления, необходима за оптималното 

управление на водните басейни. 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 2015г. 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. 

Мониторингът на водите през разглеждания период е извършван на основание 

Заповед № РД – 182/26.02.2013 г. на Министъра на околната среда и водите.  

Резултатите от програмите за мониторинг са използвани за оценката на 

състоянието на повърхностните водни тела категория „река” и категория „езеро” в 

Западнобеломорски район за басейново управление на водите, както и за оценка на 

количественото и химично състояние на подземните водни тела. 

Оценката на състоянието е изготвена на база получените резултати от проведения 

мониторинг по физико-химични показатели, специфични замърсители и приоритетни 

вещества и хидробиологичен мониторинг на повърхностните води през 2015 година, 

данните от който 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 2010г. (за приоритетните вещества, 

които са опредеящи за химичното състояние на повърхностните води). 

В изготвената оценка на състоянието на повърхностните води  за 2015г. не са 

включени данни от мониторинг на хидроморфологичните елементи за качество. 

Резултатите от програмата за мониторинг са използвани и за оценката на химичното 

състояние на подземните водни тела в Западнобеломорски район за басейново управление 

на водите. Същата е направена на базата на измерените концентрации за различните 

замърсители в пунктовете за мониторинг, осредняването им  и сравняването на 

средногодишните стойности на съответните концентрации  със съответните стандарти за 

качество от Приложение №1 на Наредба №1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и 

опазване на подземните води. 

.  
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І. ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ 
 

1. ТИПОВЕ ПОВЪРХНОСТНИ ВОДНИ ТЕЛА 

 

За нуждите на ПУРБ на ЗБР за втория планов период е използван национален 

подход за актуализация на границите на повърхностните водни тела, съгласно който 

водните тела от категория „реки” са определени върху речни течения (реки) с водосборна 

площ по-голяма от 10 km2, а като водни тела от категория „езера” са определени всички 

обекти с площ на водното огледало по-голяма или равна на 0,5 km
2
, в т. ч. естествени 

езера и язовири. Всички язовири от Приложение № 1 към Закона за водите са разгледани 

като самостоятелни водни тела. Част от водните тела в категория „реки” са 

силномодифицирани, т.е. техните характеристики са съществено изменени в резултат на 

физични промени от човешка дейност, която се изразява в построени язовири във 

водосбора им. Поради таза причина водните тела категория „реки”, които са 

силномодифицирани, в следствие на изграден язовир във водосборната им площ са 

приравнени към типологията на езерата. Приравняването им е в изпълнение на 

изискванията на чл. 2, ал. 3 от Наредба № Н-4 /14.09.2012г. (Приложение № 5, точка 1.5.1 

от РДВ). За определяне типа на силно модифицираните повърхностни водни тела се 

използват факторите/характеристиките за онази категория повърхностни води, която е 

най-близко по характер до тях. Това се налага, защото имат най-голямо сходство с езерния 

тип, който се характеризира със стоящи води. 

Малките водни обекти /водосборна площ за категория река над 10 km
2
 и площ на 

водното огледало по-голяма или равна на 0,5 km
2
 за категория езеро/ са определени като 

самостоятелни водни тела, когато:  

 водните обекти са определени като зони за защита на питейни води; 

 в процеса на планиране е преценено, че даденият воден обект е значим от 

гледна точка на постигане на целите и определянето му като самостоятелно 

водно тяло е най-ефективния начин за постигане на тези цели. 

Водните тела са определени на хидроложки принцип и обхващат водосборната 

област на дадено речно течение. Основното течение формира главния сегмент. Притоците, 

които се вливат в главния сегмент също са част от водното тяло. Визуализацията на 

повърхностните водни тела се извършва по два начина: 

 � Площно. Тогава водното тяло се представя като полигон и включва 

водосборната област на речното течение; 

 � Линейно. Тогава водното тяло се представя като линеен обект и включва 

главните сегменти и притоците към главните сегменти. 

Като резултат от прилагането на подхода за актуализиране на повърхностните 

водни тела, в териториалния обхват на ЗБР са определени общо 183 бр. Повърхностни 

водни тела. От тях 168 бр. ВТ са определени в категория „река” и 15 бр. ВТ са определени 

в категория „езеро”.  

Границите на повърхностните водни тела са съобразени с границите на типовете 

определени въз основа на научно-приложна разработка „Определяне на референтни условия 

и максимален екологичен потенциал за типовете повърхностни води (реки и езера) на 

територията на РБългария”. 

При определяне на типологията на повърхностните води, категория „река” и 

категория „езеро” е използвана „Система Б” от приложение ІІ на Рамковата директива за 

водите 2000/60/ЕС. 

Основна цел на промяната в типологията (редуциране на типовете повърхностни 

водни тела от ПУРБ) е да се уеднакви подхода между четирите басейнови района за 

управление на водите.  



6 

 

След приложеното редуциране на типовете повърхностни водни тела категория 

„река”, дванайсетте типа, публикувани в ПУРБ на Западнобеломорски район за 

басейново управление са разпределени в нови шест типа по следния начин : 

 

 
Таблица №1. 

№ 

Нов тип водно тяло 

категория „река” 

след редуциране 

Стар тип водно тяло 

категория „река” 

(по ПУРБ) 

Забележка 

1 R1 - алпийски тип 030111 - TR 34* 

Общ алпийски тип за двата екорегиона 

в Рила и Пирин 

 

* Новият тип R1 обхваща част от телата 

от този стар тип TR34, останалите 

водни тела попадат в по-долния 

следващ височинен тип R3 

 

 

2 R3 - планински тип 

011111 - TR28* 

020111 - TR31* 

021111 - TR33* 

030111 - TR34* 

Пъстървова зона; Субстрат: мега- и 

макро-литал 

 

* Новият тип R3 обхваща част от телата 

от предишните стари типове TR28 и 

TR31 , останалите водни тела от тези 

стари типове попадат в по-долния 

следващ височинен тип R5. Малка част 

от телата от стар тип TR33 попадат в 

по-долния  следващ височинен тип R5 

 

 

3 R5 - полупланински тип 

001110 – TR18 

001111 – TR19 

011011 - TR25* 

011101 - TR26 

011110 - TR27 

011111 - TR28* 

020111 - TR31* 

021101 - TR32 

021111 - TR33* 

* Част от телата от стар тип TR25 

попадат в по-долния следващ 

височинен тип R13. 

4 
R13 – тип малки и 

средни равнинни реки 

011011 - TR25* 

012101 - TR29 

012111 - TR30 

 

5 

R14 – тип субсреди-

земноморски малки и 

средни (пресъхващи) 

реки 

011111 - TR28* 

 
Пресъхващи реки в Южна България 

6 R15 –тип карстови реки 
011101 - TR26* 

 

Карстови извори (мозаечен тип общ за 

двата екорегиона) 

* Новият тип R15 обхваща част от 

телата от предишния стар тип TR26, 

които водят началото си и са силно 

повлияни от големи подземни карстови 

извори. 

 

Повърхностните нови ВТ категория „река” (168 броя) са идентифицирани в 6 типа по 

речни басейни, както следва: 
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Таблица №2. Разпределение на Повърхностните ВТ категория „река” по поречия 

№ 

 

Тип водно тяло 

категория „река” 

 

Брой водни 

тела 

категория 

„река” 

Брой водни 

тела 

категория 

„река” 

речен 

басейн 

Струма 

Брой 

водни 

тела 

категория 

„река” 

речен 

басейн 

Места 

Брой 

водни 

тела категория 

„река” речен 

басейн Доспат 

1 R1 - алпийски тип 8 7 1 - 

2 R3 - планински тип 66 29 29 8 

3 R5 - полупланински 

тип 
75 53 22 - 

4 R13 – тип малки и 

средни равнинни 

реки 

5 4 1 - 

5 R14 – тип субсреди-

земноморски малки 

и средни 

(пресъхващи) реки 

12 12 - - 

6 R15 –тип карстови 

реки 
2 1 1 - 

 Общо 168 106 54 8 

 

След приложеното редуциране типовете повърхностни водни тела категория 

„категория „езеро”, са разпределени в нови пет типа по следния начин : 

 
Таблица №3.  

 

№ 

Нов тип водно тяло 

категория „езеро” 

след редуциране 

Стари типове 

водно тяло 

категория „езеро” 

и категория 

„приравнени към 

река” (по ПУРБ) 

Забележка 

1 L1 – алпийски езера 030020 – TE32 

Планински езера – група Западна Рила 

Планински езера – група Южна Рила 

Планински езера – група Източен Пирин 

Планински езера – група Западен Пирин 

Язовир Карагьол 

2 L3 – планински езера 

1. 021010 – TE30 * 

 

2. 031010 – TE33 

Язовир Студена 

Язовир Широка поляна 

Язовир Блатото 

3 
L4 – равнинни и 

полупланински естествени 

езера и блата 

021010 – TE30 * 

 
Чокльово блато 

4 
L11 – големи дълбоки 

язовири 
021000 – TE29 Язовир Доспат 

5 
L13 – средни и малки 

полупланински язовири 

1. 011010 – ТЕ27 

 

 

2. 011020 - ТЕ28 

Язовир Пчелина 

Язовир Стойковци 

Язовир Дяково 

Язовир Долна Диканя 

Язовир Извор 

Язовир Берсин 

Язовир Дренов дол 

 



8 

 

Повърхностните водни тела категория „езеро” (15 броя) са идентифицирани в 6 

типа по речни басейни, както следва: 

Таблица №4 Разпределение на Повърхностните ВТ категория „езеро” по поречия 

№ 

 

 

Тип водно тяло 

категория „езеро” 

 

 

 

Брой водни 

тела 

категория 

„езеро” 

 

Брой водни 

тела 

категория 

„езеро” 

речен 

басейн 

Струма 

 

Брой водни 

тела 

категория 

„езеро” 

речен басейн 

Места 

Брой 

водни 

тела категория 

„езеро” 

речен 

басейн 

Доспат 

1 L1 – алпийски езера 5 4 1 - 

2 L3 – планински езера 2 1 - 1 

3 
L4 – равнинни и 

полупланински естествени 

езера и блата 

1 1 - - 

4 
L11 – големи дълбоки 

язовири 
1 - - 1 

5 
L13 – средни и малки 

полупланински язовири 
6 6 - - 

 Общо 15 12 1 2 

 

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 по-лошата 

от стойностите на резултатите от мониторинга на биологичните и физико-

химичните елементи за качество съобразно разработените типово-специфични 

класификационни системи.  

При съответствие на изчислените средногодишни стойности  на специфичните 

замърсители (при честота на пробовземане – 4 пъти в годината) с нормативно 

утвърдените стандарти за качество от Приложение № 7 на Наредба Н-4/2012г. , 

състоянието се определя като добро. В противен случай, повърхностното водно 

тяло се класифицира в  умерено състояние по отношение на разглежданите 

специфични замърсители. 

 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. 

При съответствие на изчислените средногодишни стойности  на приоритетните 

вещества с нормативно утвърдените стандарти за качество от Наредбата за 

СКОС/2010г., химичното състояние на съответното повърхностно водно тяло се 

определя като добро. В противен случай водното тяло се класифицира в  

непостигащо добро химично състояние. 
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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 Таблица №5. 

 
 Таблица №5. Обобщена оценка на състоянието на повърхностните водни тела категория „река” в басейна на река Струма по данни на проведен 

мониторинг през 2015г. 

 

Код на 

повърхностно 

водно тяло 

тип на 

тяло 
Име на повърхностно водно тяло 

Oценка по 

биологичните 

елементи за 

качество 

Обща оценка 

по физико-

химични 

показатели 

Оценка по 

специфични 

замърсители 

Обща оценка 

на ЕС/ЕП 

Оценка на 

ХС 

BG4ST200R075 R3 
р. Пиринска Бистрица от изворите с  десния си 

приток р. Черешничка до вливането им      

BG4ST200R076 R5 

р. Пиринска Бистрица (след вливане на р. 

Черешничка) с притока си р. Калиманска  до 

вливане в р. Струма 
     

BG4ST200R077 R15 
р. Петровска от изворите до вливане в р. Пиринска 

Бистрица      

BG4ST300R073 R5 
р. Струма от вливане на р. Струмешница до 

българо-гръцката граница      

BG4ST300R1074 R13 р. Мелнишка от изворите до вливане в р. Струма 
     

BG4ST300R1174 R13 р. Мочура от изворите до кота 1635 м. 
     

BG4ST400R071 R5 
р. Градешница от изворите до вливане в р. 

Струмешница      
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Код на 

повърхностно 

водно тяло 

тип на 

тяло 
Име на повърхностно водно тяло 

Oценка по 

биологичните 

елементи за 

качество 

Обща оценка 

по физико-

химични 

показатели 

Оценка по 

специфични 

замърсители 

Обща оценка 

на ЕС/ЕП 

Оценка на 

ХС 

BG4ST400R1072 R5 
р. Струмешница от българо-македонската граница 

до вливане в р. Струма      

BG4ST400R1172 R5 р. Луда Мара от изворите до кота 425 м. 
     

BG4ST400R1272 R5 
дере Доло от изовирте до българо-македонската 

граница      

BG4ST500R040 R14 р. Копривен от изворите до вливане в р. Струма 
     

BG4ST500R044 R14 р. Лисийска от изворите до вливане в р. Струма 
     

BG4ST500R047 R5 
р. Благоевградска Бистрица от вливане на р. 

Хърсовска до вливане в р. Струма      

BG4ST500R050 R14 р. Стара река от изворите до вливане в р. Струма 
     

BG4ST500R053 R14 р. Сушичка от изворите до вливане в р. Струма 
     

BG4ST500R054 R14 р. Брежанска от изворите до вливане в р. Струма 
     

BG4ST500R055 R14 р. Лудата от изворите до вливане в р. Струма 
     

BG4ST500R057 R5 
р. Струма от вливане на р. Ощавска до вливане на р. 

Белишка (Шашка)      

BG4ST500R058 R1 
р. Влахинска от изворите до вливане на левия 

приток р. Синанишка      
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Код на 

повърхностно 

водно тяло 

тип на 

тяло 
Име на повърхностно водно тяло 

Oценка по 

биологичните 

елементи за 

качество 

Обща оценка 

по физико-

химични 

показатели 

Оценка по 

специфични 

замърсители 

Обща оценка 

на ЕС/ЕП 

Оценка на 

ХС 

BG4ST500R059 R3 
р. Влахинска от вливане на р. Синанишка до 

вливане в р. Струма      

BG4ST500R060 R14 р. Брезнишка от изворите до вливане в р. Струма 
     

BG4ST500R061 R14 
р. Врабча (Злинска) от изворите до вливане в р. 

Струма      

BG4ST500R062 R14 
р. Белишка (Шашка) от изворите до вливане в р. 

Струма      

BG4ST500R063 R5 
р. Струма от вливане на р. Белишка (Шашка) до 

вливане на р. Санданска Бистрица      

BG4ST500R064 R14 р. Цапаревска от изворите до вливане в р. Струма 
     

BG4ST500R065 R14 р. Седелска от изворите до вливане в р. Струма 
     

BG4ST500R066 R3 
р. Лебница от българо-македонската граница до 

вливане в р. Струма      

BG4ST500R068 R3 
р. Санданска Бистрица от кота 590 м. с притока си 

р. Бобов дол до вливане в р. Струма      

BG4ST500R069 R5 
р. Струма от вливане на р. Санданска Бистрица до 

вливане на р. Струмешница      

BG4ST500R070 R14 
р. Лешнишка (Бождовска) от изворите до вливане в 

р.  Струма      
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Код на 

повърхностно 

водно тяло 

тип на 

тяло 
Име на повърхностно водно тяло 

Oценка по 

биологичните 

елементи за 

качество 

Обща оценка 

по физико-

химични 

показатели 

Оценка по 

специфични 

замърсители 

Обща оценка 

на ЕС/ЕП 

Оценка на 

ХС 

BG4ST500R1030 R5 
р. Струма от вливането на р. Джерман до вливане 

на р. Благоевградска Бистрица      

BG4ST500R1041 R1 
р. Манастирска и р. Илийна от изворите до вливане 

в р. Рилска      

BG4ST500R1042 R3 
р. Рилска от вливане на р. Манастирска и р. Илийна 

до вливане на р. Шарковица      

BG4ST500R1043 R5 
р. Рилска от вливане на р. Шарковица до вливане в 

р. Струма      

BG4ST500R1045 R1 
р. Благоевградска Бистрица от вливане на р. Диново 

дере до вливане на р. Славова      

BG4ST500R1046 R3 
р. Благоевградска Бистрица от вливане на р. 

Славова  до вливане на р. Хърсовска      

BG4ST500R1048 R5 
р.Струма от вливането на р.Стара река до вливането 

на р.Сушичка      

BG4ST500R1049 R5 

р.Струма от вливането на р.Благоевградска 

Бистрицас притоците и р.Четирка и р.Айдаровско 

дере во вливането на р.Стара река 
     

BG4ST500R1051 R3 
р. Градевска с десния си приток р. Осеновска от 

изворите до вливането им      
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Код на 

повърхностно 

водно тяло 

тип на 

тяло 
Име на повърхностно водно тяло 

Oценка по 

биологичните 

елементи за 

качество 

Обща оценка 

по физико-

химични 

показатели 

Оценка по 

специфични 

замърсители 

Обща оценка 

на ЕС/ЕП 

Оценка на 

ХС 

BG4ST500R1052 R5 
р. Градевска от вливане на р. Осеновска до вливане 

в р. Струма      

BG4ST500R1056 R3 
р. Ощавска (Дяволска) от кота 1510 м. до вливане в 

р. Струма      

BG4ST500R1067 R1 р. Санданска Бистрица от изворите до кота 590 м. 
     

BG4ST500R1130 R5 р. Дреновска от изворите до кота 815 м. 
     

BG4ST500R1141 R1 р. Рилска от изворите до кота 1495 м. 
     

BG4ST500R1142 R3 р. Джамбевска от изворите до кота 1020 м. 
     

BG4ST500R1143 R5 р. Рилица от изворите до кота 1155 м. 
     

BG4ST500R1145 R1 
р. Славова от изворите до вливането и в 

р.Благоевградска Бистрица      

BG4ST500R1146 R3 р. Предимир от изворите до кота 895 м. 
     

BG4ST500R1151 R3 р. Стружка от изворите до кота 1220 м. 
     

BG4ST500R1152 R5 р. Соколовска от изворите до кота 1405 м. 
     

 

BG4ST500R1156 

 

R3 

 

 

р. Ощавска (Дяволска) от изворите до кота 1510 м 

. 

     

BG4ST500R1242 R3 

 

р. Елешница от изворите до кота 1005 м. 
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Код на 

повърхностно 

водно тяло 

тип на 

тяло 
Име на повърхностно водно тяло 

Oценка по 

биологичните 

елементи за 

качество 

Обща оценка 

по физико-

химични 

показатели 

Оценка по 

специфични 

замърсители 

Обща оценка 

на ЕС/ЕП 

Оценка на 

ХС 

BG4ST500R1245 R1 
р. Благоевградска Бистрица от изоворите до 

вливане на р. Диново дере      

BG4ST500R1246 R3 р. Ковачица от изворите до кота 800 м. 
     

BG4ST500R1251 R3 р. Валевица от изворите до кота 1395 м. 
     

BG4ST500R1342 R3 р. Горанина река от изворите до кота 1470 м. 
     

BG4ST500R1346 R3 
р. Хърсовска от изворите до вливане в р. 

Благоевградска Бистрица      

BG4ST500R1351 R3 р. Бялата река от изворите до кота 1185 м. 
     

BG4ST500R1451 R3 р. Мирски дол от изворите до кота 815 м. 
     

BG4ST500R1542 R3 р. Каменица от изворите до кота 855 м. 
     

BG4ST500R1551 R3 р. Осеновска река от изворите до кота 1310 м. 
     

BG4ST500R1642 R3 
р. Голяма Ломница с десния си приток Мала 

Ломница до кота 945 м.      

BG4ST600R033 R3 р. Горица от изворите до кота 814 м. 
     

BG4ST600R035 R5 р. Джубрена от изворите до вливане в р. Тополница 
     

BG4ST600R037 R3 р. Отовица от изворите до вливане в р. Джерман 
     

BG4ST600R038 R3 р. Дупнишка Бистрица от изворите до кота 740 м. 
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Код на 

повърхностно 

водно тяло 

тип на 

тяло 
Име на повърхностно водно тяло 

Oценка по 

биологичните 

елементи за 

качество 

Обща оценка 

по физико-

химични 

показатели 

Оценка по 

специфични 

замърсители 

Обща оценка 

на ЕС/ЕП 

Оценка на 

ХС 

 

BG4ST600R039 

 

R13 
р. Разметаница от изворите до вливане в р. 

Джерман      

BG4ST600R1031 R3 
р. Джерман с левия си приток р. Скакавица до кота 

1052 м.      

BG4ST600R1032 R5 

р. Джерман от кота 1052  м.  с  притока си р. 

Валявица и части от левите си притоци р. Фудина 

(от кота 900 м.) и р. Горица (от кота 814 м.) до град 

Дупница 

     

BG4ST600R1034 R5 
р. Тополница от кота 680 м. до вливане в р. 

Джерман      

BG4ST600R1036 R5 
р. Джерман от вливането на р. Отовица до вливане 

в р. Струма      

BG4ST600R1132 R5 р.Фудина от изворите до кота 900 м. 
     

BG4ST600R1134 R5 р. Тополница от изворите до кота 680 м. 
     

BG4ST600R1136 R5 р. Бела вода от изворите до кота 920 м. 
     

BG4ST700R017 R5 
р. Струма от вливане на р. Треклянска до вливане 

на р. Соволянска Бистрица      

BG4ST700R018 R3 
р. Ломничка от изворите до вливане в р. 

Драговищица      
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Код на 

повърхностно 

водно тяло 

тип на 

тяло 
Име на повърхностно водно тяло 

Oценка по 

биологичните 

елементи за 

качество 

Обща оценка 

по физико-

химични 

показатели 

Оценка по 

специфични 

замърсители 

Обща оценка 

на ЕС/ЕП 

Оценка на 

ХС 

BG4ST700R019 R3 
р. Драговищица от българо–сръбската граница до 

вливане в р. Струма      

BG4ST700R021 R5 
р. Струма от вливане на р. Соволянска Бистрица до 

вливане на р. Елешница      

BG4ST700R024 R5 р. Гращица от изворите до вливане в р. Струма 
     

BG4ST700R027 R5 
р. Елешница от вливане на р. Речица до вливане в р. 

Струма      

BG4ST700R028 R5 
р. Струма от вливане на р. Елешница до вливане на 

р. Джерман      

BG4ST700R029 R5 
р. Лева река (Кознишка) от изворите до вливане в р. 

Струма      

BG4ST700R1020 R5 
р. Соволянска Бистрица от кота 1195 м. до вливане 

в р. Струма      

BG4ST700R1022 R5 
р. Глогошка (Банщица) от кота 1160 м. до вливане в 

р. Струма      

BG4ST700R1023 R5 р. Новоселска от изворите до вливане в р. Струма 
     

BG4ST700R1025 R3 
р.Елешница и притока и р.Речица до вливането им в 

р.Струма      

BG4ST700R1120 R5 р. Лебница от изворите до кота 1300 м. 
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Код на 

повърхностно 

водно тяло 

тип на 

тяло 
Име на повърхностно водно тяло 

Oценка по 

биологичните 

елементи за 

качество 

Обща оценка 

по физико-

химични 

показатели 

Оценка по 

специфични 

замърсители 

Обща оценка 

на ЕС/ЕП 

Оценка на 

ХС 

BG4ST700R1122 R5 р. Глогошка (Банщица) от изворите до кота 1160 м. 
     

BG4ST700R1123 R5 р. Ореховска от изворите до кота 945 м. 
     

BG4ST700R1220 R5 р. Соволянска Бистрица от изворите до кота 1195 м. 
     

BG4ST700R1222 R5 р. Радушка от изворите до кота 995 м. 
     

BG4ST700R1322 R5 р. Воденичица от изворите до кота 975 м. 
     

BG4ST800R016 R5 
р. Треклянска с левия си приток р. Явор от изворите 

до вливане в р. Струма      

BG4ST900R003 R5 р. Струма от яз. Студена до вливане на р. Конска 
     

BG4ST900R004 R5 р. Мещичка от изворите до вливане в р. Конска 
     

BG4ST900R006 R5 р. Струма от вливане на р. Конска до яз. Пчелина 
     

BG4ST900R011 R5 р. Светля от изворите до яз. Пчелина 
     

BG4ST900R012 R5 
р. Струма от яз. Пчелина до вливането на р. 

Треклянска      

BG4ST900R013 R5 р. Оролачка (Косматица) от изворите до яз. Извор 
     

 

BG4ST900R015 

 

R5 

 

р. Оролачка (Косматица) от яз. Извор до вливане в 

р. Струма 
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Код на 

повърхностно 

водно тяло 

тип на 

тяло 
Име на повърхностно водно тяло 

Oценка по 

биологичните 

елементи за 

качество 

Обща оценка 

по физико-

химични 

показатели 

Оценка по 

специфични 

замърсители 

Обща оценка 

на ЕС/ЕП 

Оценка на 

ХС 

BG4ST900R1005 R5 
р. Конска (от кота 840 м.) с десния си приток р. 

Селска до вливане в р. Струма      

BG4ST900R1007 R5 р. Арката от изворите до яз. Долна Диканя 
     

BG4ST900R1009 R13 
р. Арката от яз. Долна Диканя до вливане в р. 

Струма      

BG4ST900R1105 R5 р. Конска от изворите до кота 840 м. 
     

BG4ST900R1107 R5 р. Дълбоки дол от изворите до кота 875 м. 
     

BG4ST900R1205 R5 р.Конска от изворите до кота 130м. 
     

 

Е
к

о
л

о
г
и

ч
н

о
 

съ
ст

о
я

н
и

е
 

  отлично 

  добро 

  умерено 

  лошо 

  много лошо 

  неизвестно 

 

Е
к

о
л

о
г
и

ч
eн

 

п
о

т
е
н

ц
и

а
л

 

  максимален 

  добър 

  умерен 

  лош 

  много лош 

  неизвестен 

 

Х
и

м
и

чн
о

 

съ
ст

о
ян

и
е

 

  добро 

  непостигащо добро 

  неизвестно 
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 Детайлна информация за оценените екологично и химично състояния по 

анализираните физикохимични елементи за качество, специфични замърсители и 

приоритетни вещества е налична в приложение № 1. 

 

 Стойностите за установените превишения по анализираните физикохимични 

елементи за качество, специфични замърсители и приоритетни вещества са представени 

в приложение № 2. 

 

Обобщената оценка за екологичното състояние на повърхностните водни тела в 

басейна на река Струма е дадена в Таблица №6 и Фигура №1. 

 
Таблица №6. Оценка на екологичното състоянието на повърхностните водни тела категория „реки” в 

басейна на река Струма за 2015г. 

 
Състояние на 

повърхностните 

водни тела по 

Наредба Н-4/ 

2012г. 

Оценка на 

състоянието 

по общи ФХ 

показатели 

за 2015 г. 

Оценка на 

състоянието 

по БЕК 

за 2015 г. 

Оценка на 

състоянието по 

специфични 

замърсители 

за 2015г. 

Обща оценка на 

екологичното 

състояние за 

2015 г. 

отлично 
33 8  0 5 

добро 
27 46 16 49 

умерено 
28 20 5 35 

лошо 
0 1 0 1 

Много лошо 
0 0 0 0 

Няма данни от 

мониторинг през 

2015г. 18 31 85 16 
Общ брой водни 

тела категория 

„реки” в поречие 

Струма 

106 106 106 106 

 

Фигура №1 
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Обобщената оценка за химичното състояние на повърхностните водни тела в 

басейна на река Струма е дадена в Таблица №7 и Фигура №2. 

 
Таблица №7. Оценка на химичното състоянието на повърхностните водни тела категория „реки” в 

басейна на река Струма за 2015г.  

 

 

Химично състояние на 

повърхностните водни 

тела по Наредба за СКОС/ 

2012г. 

Оценка на химичното 

състоянието 
за 2015 г. 

Добро 

 
55 

Непостигащо добро 

 
0 

Няма данни от 

мониторинг през 

2015г. 

51 

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 за 2015г. са показани в Таблица №8. 

 

 

 
Таблица №8. Обобщена оценка на състоянието на повърхностните водни тела категория „река” в басейна на река Места. 

 

 

Код на 

повърхностно 

водно тяло 

тип на 

тяло 
Име на повърхностно водно тяло 

Oценка по 

биологичните 

елементи за 

качество 

Обща оценка 

по физико-

химични 

показатели 

Оценка по 

специфични 

замърсители 

Обща 

оценка на 

ЕС/ЕП 

Оценка на ХС 

BG4ME100R113 R5 
р. Места от вливането на р. Мътница до 

границата      

BG4ME200R1114 R3 
р. Сатовчанска Бистрица от кота 1245 м.  до 

вливане на десния й приток р. Дяволски дол      

BG4ME200R11140 R3 
р. Сатовчанска Бистрица от изворите до кота 

1245 м.      

BG4ME200R11141 R3 
Хисарско ( Асаново) дере с десния си приток 

от изворите до кота 1205 м.      

BG4ME200R115 R5 
р. Сатовчанска Бистрица от вливане на р. 

Дяволски дол до вливане в р. Места      

BG4ME400R112 R13 р. Мътница от изворите до вливане в р. Места 
     

BG4ME500R107 R5 
р. Места от вливане на р. Канина до вливане на 

р. Мътница      
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Код на 

повърхностно 

водно тяло 

тип на 

тяло 
Име на повърхностно водно тяло 

Oценка по 

биологичните 

елементи за 

качество 

Обща оценка 

по физико-

химични 

показатели 

Оценка по 

специфични 

замърсители 

Обща 

оценка на 

ЕС/ЕП 

Оценка на ХС 

BG4ME500R108 R3 
р. Неврокопска (Тупувишка) от изворите до 

вливане на левия й приток р. Добротинска      

BG4ME500R1109 R5 
р. Неврокопска (Тупувишка) от вливане на р. 

Добротинска до вливане в р. Места      

BG4ME500R11090 R5 р. Добротинска от изворите  до кота 1020 м. 
     

BG4ME500R1110 R5 
р. Дъбнишка от кота 1090 м.  до вливане в р. 

Места      

BG4ME500R11100 R5 р. Дъбнишка от изворите до кота 1090 м. 
     

BG4ME500R1111 R5 р. Топлика от изворите до вливане в р. Места 
     

BG4ME500R11111 R5 р. Дълбокото дере от изворите до кота 855 м. 
     

BG4ME600R1106 R3 
р. Канина от изворите с десния си приток р. 

Вищерица  до вливане в р. Места      

BG4ME600R11060 R3 р. Дреновска от изворите до кота 1205 м. 
     

BG4ME600R11061 R3 р.Бързата река от изворите до кота 1515 г. 
     

BG4ME700R090 R5 
р. Места от вливане на р. Изток до вливане на 

р. Рибновска      

BG4ME700R091 R5 
р. Ръждавица от изворите до вливане в р. 

Места      
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Код на 

повърхностно 

водно тяло 

тип на 

тяло 
Име на повърхностно водно тяло 

Oценка по 

биологичните 

елементи за 

качество 

Обща оценка 

по физико-

химични 

показатели 

Оценка по 

специфични 

замърсители 

Обща 

оценка на 

ЕС/ЕП 

Оценка на ХС 

BG4ME700R092 R3 р. Златарица от изворите до вливане в р. Места 
     

BG4ME700R094 R3 р. Безбожка от изворите до вливане в р. Места 
     

BG4ME700R095 R3 
р. Мътеница (Матан дере) от изворите до 

вливане в река Места      

BG4ME700R096 R1 р. Ретиже от изворите до кота 1635 м. 
     

BG4ME700R097 R3 р. Ретиже от кота 1635м.  до вливане в р. Места 
     

BG4ME700R098 R3 
р. Градинишка (Осеновска) от изворите до 

вливане в р. Места      

BG4ME700R099 R3 
р. Лъкенска (Кременска) от изворите до 

вливане в р. Места      

BG4ME700R100 R3 р. Каменица от изворите до вливане в р. Места 
     

BG4ME700R101 R3 р. Костена от изворите до вливане в р. Места 
     

BG4ME700R102 R3 р. Рибновска от изворите до вливане в р. Места 
     

BG4ME700R103 R5 
р. Места от вливане на р. Рибновска до 

вливане на р. Канина      

BG4ME700R105 R5 р. Туфча от с. Брезница до вливане в р. Места 
     

BG4ME700R1093 R3 
р. Добринишка (Дисилица) от кота 1550 м.  до 

вливане в р. Места      



24 

 

 

Код на 

повърхностно 

водно тяло 

 

тип на 

тяло 

 

Име на повърхностно водно тяло 

 

Oценка по 

биологичните 

елементи за 

качество 

Обща оценка 

по физико-

химични 

показатели 

Оценка по 

специфични 

замърсители 

Обща 

оценка на 

ЕС/ЕП 

Оценка на ХС 

BG4ME700R1104 R3 р.Туфча от кота 1145 м.  до  с. Брезница 
     

BG4ME700R11040 R3 р.Туфча от изворите до кота 1145 м. 
     

BG4ME700R1193 R3 
р. Добринишка (Дисилица) от изворите  до 

кота 1550 м.      

BG4ME800R084 R15 р. Изток от изворите до вливане в р. Места 
     

BG4ME800R086 R5 
р. Дeмяница (Глазне) от вливане на р. 

Бъндерица до вливане в р. Изток      

BG4ME800R087 R5 р. Бела река от изворите до вливане в р. Изток 
     

BG4ME800R1085 R3 

р. Дeмяница (Глазне) от изворите с  левия си 

приток р. Бъндерица (от кота 1805 м.)  до 

вливането им 
     

BG4ME800R1088 R5 
р. Седрач (Бачевска) от изворите до вливане в 

р. Изток      

BG4ME800R1089 R5 
р. Драглишка от изворите до вливане в р. 

Изток      

BG4ME800R1185 R3 р. Бъндерица от изворите до кота 1805 м. 
     

BG4ME800R1188 R5 р. Студената вода от изворите до кота 1755 м. 
     

BG4ME800R1189 R5 р. Клинец от изворите до кота 1670 м. 
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Код на 

повърхностно 

водно тяло 

тип на 

тяло 
Име на повърхностно водно тяло 

Oценка по 

биологичните 

елементи за 

качество 

Обща оценка 

по физико-

химични 

показатели 

Оценка по 

специфични 

замърсители 

Обща 

оценка на 

ЕС/ЕП 

Оценка на ХС 

BG4ME900R080 R5 
р. Места от вливане на притоците Бяла и Черна 

Места, до вливането на р. Изток      

BG4ME900R082 R5 
р. Белишка от вливане на р. Вотръчка до 

вливане в р. Места      

BG4ME900R083 R5 р. Бабешка от изворите до вливане в р. Места 
     

BG4ME900R1078 R3 
р. Черна Места от изворите до вливане в р. 

Места      

BG4ME900R1079 R3 
р. Бяла Места от изворите до вливане в р. 

Места      

BG4ME900R1081 R3 

р. Белишка (след вливане на р. Динков дол) с  

левия си приток река Вотръчка (след вливане 

на р. Торишка) до вливането им 
     

BG4ME900R1178 R3 р. Софан от изворите до кота 1990 м. 
     

BG4ME900R1179 R3 р. Баненско езеро от изворите до кота 2175 м. 
     

BG4ME900R1181 R3 
р. Вотръчка от изворите с левия си приток р. 

Торишка до вливането им      

BG4ME900R1281 R3 
р. Белишка и р. Динков дол от изворите до 

вливането им      
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 Детайлна информация за оценените екологично и химично състояния по анализираните физикохимични елементи за качество, 

специфични замърсители и приоритетни вещества е налична в приложение № 1. 

 

 Стойностите за установените превишения по анализираните физикохимични елементи за качество, специфични замърсители и 

приоритетни вещества са представени в приложение № 2. 
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Обобщената оценка за екологичното състояние на повърхностните водни тела в 

басейна на река Места е дадена в Таблица №9  и Фигура №3. 

 
Таблица №9. Оценка на екологичното състоянието на повърхностните водни тела категория „реки” в 

басейна на река Места за 2015г. 

 

Състояние на 

повърхностните 

водни тела по 

Наредба Н-4/ 

2012г. 

Оценка на 

състоянието 

по общи ФХ 

показатели 
за 2015 г. 

Оценка на 

състоянието 

по БЕК 
за 2015 г. 

Оценка на 

състоянието 

по 

специфични 

замърсители 
за 2015 г. 

Обща оценка 

на 

екологичното 

състояние за 

2015 г. 

отлично 
16 8 0  8 

добро 
9 14 6 14 

умерено 
20 11 1 23 

лошо 
0  1  0 1 

Много лошо 
 0 1  0 1 

Няма данни от 

мониторинг през 

2015г. 9 19 47 7 

Общ брой водни 

тела категория 

„реки” в поречие 

Места 

54 54 54 54 

 

 

 
Фигура №3 
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Обобщената оценка за химичното състояние на повърхностните водни тела в 

басейна на река Места е дадена в Таблица №10  и Фигура №4 

 

 
Таблица №10. Оценка на химичното състоянието на повърхностните водни тела катогория „реки” в 

басейна на река Места за 2015г.  

 

Химично състояние на 

повърхностните водни 

тела по Наредба за СКОС/ 

2012г. 

Оценка на химичното 

състоянието 
за 2015 г. 

Добро 

 
23 

Непостигащо добро 

състояние 

 

0 

Няма данни от 

мониторинг през 

2015г. 

31 

Общ брой водни тела 

категория „реки” в 

поречие Места 

54 

 
 

 

Фигура №4 
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2.1.3. Басейн на река Доспат:  

 

Таблица №11. Обобщена оценка на състоянието на повърхностните водни тела категория „река” в басейна на река Доспат за 2015 г.  

 

Код на 

повърхностно 

водно тяло 

тип на 

тяло 
Име на повърхностно водно тяло 

Oценка по 

биологичните 

елементи за 

качество 

Обща оценка по 

физико-

химични 

показатели 

Оценка по 

специфични 

замърсители 

Обща оценка 

на ЕС/ЕП 
Оценка на ХС 

BG4DO135R1118 R3 
р. Доспат от язовир Доспат до българо-

гръцката граница      

BG4DO135R11180 R3 р. Владово дере от изворите до кота 1090 м. 
     

BG4DO135R121 R3 р. Осинска от изворите до вливане в р. Доспат 
     

BG4DO600R1120 R3 
р. Сърнена (Караджа дере) с притоците от 

кота 1230 м. до вливане в р. Доспат      

BG4DO600R11200 R3 
р. Сърнена (Караджа дере) с притоците от 

изворите до кота 1230 м.     

  

 

BG4DO600R11201 R3 р. Черешковица от изворите до кота 1240 м. 
     

BG4DO600R122 R3 
р. Жижовска от изворите до вливане в р. 

Доспат      

BG4DO900R116 R3 р. Доспат от изворите до язовир Доспат 
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 Детайлна информация за оценените екологично и химично състояния по анализираните физикохимични елементи за качество, 

специфични замърсители и приоритетни вещества е налична в приложение № 1. 

 

 Стойностите за установените превишения по анализираните физикохимични елементи за качество, специфични замърсители и 

приоритетни вещества са представени в приложение № 2. 
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Обобщената оценка за екологичното състояние на повърхностните водни тела в 

басейна на река Доспат е дадена в Таблица №12  и Фигура №5. 
 

Таблица №12. Оценка на екологичното състоянието на повърхностните водни тела категория 

„реки” в басейна на река Доспат за 2015г. 

 

Състояние на 

повърхностните 

водни тела по 

Наредба Н-4/ 

2012г. 

Оценка на 

състоянието 

по общи ФХ 

показатели 
за 2015 г. 

Оценка на 

състоянието 

по БЕК 
за 2015 г. 

Оценка на 

състоянието 

по 

специфични 

замърсители 
за 2015 г. 

Обща оценка 

на 

екологичното 

състояние за 

2015 г. 

отлично 3 3 0 2 

добро 0 4 0 1 

умерено 5 0 1 5 

лошо 0 0 0 0 

Много лошо 0 0 0 0 

Няма данни от 

мониторинг през 

2015г. 
0 1 7 0 

Общ брой водни 

тела категория 

„реки” в поречие 

Доспат 

8 8 8 8 

 

 

 
Фигура №5 
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Обобщената оценка за химичното състояние на повърхностните водни тела в 

басейна на река Доспат е дадена в Таблица №13  и Фигура №6. 

 

 
Таблица №13. Оценка на химичното състоянието на повърхностните водни тела катогория „реки” в 

басейна на река Доспат за 2015г.  

 

 

Химично състояние на 

повърхностните водни 

тела по Наредба за СКОС/ 

2012г. 

Оценка на химичното 

състоянието 
за 2015г. 

Добро 

 
5 

Непостигащо добро 

състояние 

 

0 

Няма данни от 

мониторинг през 

2015г. 

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  

 
Таблица №14. Оценка на екологичното състоянието на повърхностните водни тела категория „езеро” в басейна на река Струма за 2015г. 

 

 

Код на 

повърхностно 

водно тяло 

тип на 

тяло 
Име на повърхностно водно тяло 

Oценка по 

биологичните 

елементи за 

качество 

Обща оценка 

по физико-

химични 

показатели 

Оценка по 

специфични 

замърсители 

Обща оценка 

на ЕС/ЕП 
Оценка на ХС 

BG4ST500L1004 L1 ЯЗОВИРИ КАРАГЬОЛ И КАЛИН           

BG4ST500L1006 L13 ЯЗОВИР СТОЙКОВЦИ           

BG4ST500L1010 L1 група езера "Западен Пирин"  (Георгийски езера)           

BG4ST600L1007 L1 група езера "Източна/ (Западна Рила" - Черното езеро)           

BG4ST600L1018 L1 група езера "Южна Рила" (Реджепско езеро)           

BG4ST700L1002 L13 ЯЗОВИР ДРЕНОВ ДОЛ           

BG4ST900L014 L13 ЯЗОВИР ИЗВОР           

BG4ST900L1001 L3 ЯЗОВИР СТУДЕНА           

BG4ST900L1005 L13 ЯЗОВИР ДЯКОВО           

BG4ST900L1008 L13 ЯЗОВИР ДОЛНА ДИКАНЯ           

BG4ST900L1010 L13 ЯЗОВИР ПЧЕЛИНА           

BG4ST900L1012 L4  ЯЗОВИР ЧОКЛЬОВО БЛАТО           
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Детайлна информация за оценените екологично и химично състояния по анализираните физикохимични елементи за качество, специфични 

замърсители и приоритетни вещества е налична в приложение № 1. 

 

 Стойностите за установените превишения по анализираните физикохимични елементи за качество, специфични замърсители и 

приоритетни вещества са представени в приложение № 2. 
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Обобщената оценка за екологичното състояние на повърхностните водни тела 

„езера” в басейна на река Струма е дадена в Таблица №15  и Фигура №7. 
 

Таблица №15. Оценка на екологичното състоянието на повърхностните водни тела категория 

„езеро” в басейна на река Струма за 2015г. 

 

Състояние на 

повърхностните 

водни тела по 

Наредба Н-4/ 

2012г. 

Оценка на 

състоянието 

по общи 

ФХ 

показатели 
за 2015 г. 

Оценка по 

БЕК  
(хлорофил-а)  

за 2015 г. 

Оценка на 

състоянието 

по 

специфични 

замърсители 
за 2015 г. 

Обща оценка 

на 

екологичното 

състояние за 

2015 г. 

отлично 3 4 0 1 

добро 0 3 2 3 

умерено 4 0 0 4 

лошо 0 1 0 1 

Много лошо 0 0 0 0 

Няма данни от 

мониторинг през 

2015г. 
5 4 10 3 

Общ брой водни 

тела категория 

„езера” в поречие 

Струма 

12 12 12 12 

 

 

 

Фигура №7 
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Обобщената оценка за химичното състояние на повърхностните водни тела 

категория „езеро” в басейна на река Струма е дадена в Таблица №16  и Фигура №8. 

 
 

Таблица №16. Оценка на химичното състоянието на повърхностните водни тела катогория „езеро” в 

басейна на река Струма за 2015г.  

 

 

Химично състояние на 

повърхностните водни 

тела по Наредба за СКОС/ 

2012г. 

Оценка на химичното 

състоянието 
за 2015г. 

Добро 

 
4 

Непостигащо добро 

състояние 

 

0 

Няма данни от 

мониторинг през 

2015г. 

8 

Общ брой водни тела 

категория „езера” в 

поречие Струма 

12 

 

 

 

 

 

Фигура №8 
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2.2.2 Басейн на река Места  

 
Таблица №17. Оценка на екологичното състоянието на повърхностните водни тела категория „езеро” в басейна на река Места за 2015г. 

 

Код на 

повърхностно 

водно тяло 

тип на 

тяло 
Име на повърхностно водно тяло 

Oценка по 

биологичните 

елементи за 

качество 

Обща оценка по 

физико-химични 

показатели 

Оценка по 

специфични 

замърсители 

Обща оценка 

на ЕС/ЕП 
Оценка на ХС 

BG4ME700L1009 L1 

група езера "Източен Пирин" ( езеро 

Безбог, Кременски езера)           

 

Е
к

о
л

о
г
и

ч
н

о
 

съ
ст

о
я

н
и

е
 

  отлично 

  добро 

  умерено 

  лошо 

  много лошо 

  неизвестно 

 

Е
к

о
л

о
г
и

ч
eн

 

п
о

т
е
н

ц
и

а
л

 

  максимален 

  добър 

  умерен 

  лош 

  много лош 

  неизвестен 

 

Х
и

м
и

чн
о

 

съ
ст

о
ян

и
е

 

  добро 

  непостигащо добро 

  неизвестно 

 

 Детайлна информация за оценените екологично и химично състояния по анализираните физикохимични елементи за качество, 

специфични замърсители и приоритетни вещества е налична в приложение № 1. 
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2.2.3 Басейн на река Доспат  

 

 
Таблица №18. Оценка на екологичното състоянието на повърхностните водни тела категория „езеро” в басейна на река Доспат  за 2015г. 

 

Код на 

повърхностно 

водно тяло 

тип на 

тяло 
Име на повърхностно водно тяло 

Oценка по 

биологичните 

елементи за 

качество 

Обща 

оценка по 

физико-

химични 

показатели 

Оценка по 

специфични 

замърсители 

Обща оценка 

на ЕС/ЕП 

Оценка на 

ХС 

BG4DO600L119 L3 ЯЗОВИР ШИРОКА ПОЛЯНА           

BG4DO900L117 L11 ЯЗОВИР ДОСПАТ           

 

 

 

 

 Детайлна информация за оценените екологично и химично състояния по анализираните физикохимични елементи за качество, 

специфични замърсители и приоритетни вещества е налична в приложение № 1. 

 

 Стойностите за установените превишения по анализираните физикохимични елементи за качество, специфични замърсители и 

приоритетни вещества са представени в приложение № 2. 
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II. ПОДЗЕМНИ ВОДИ 
 

 

За целите на вторите ПУРБ (2016-2021г.), се извърши актуализиране на 

границите на част от подземните водни тела (ПВТ) в териториалният обхват на 

„Западнобеломорски район”. Не са очертавани напълно нови ПВТ, но за една част от 

тях е извършено сливане и/или разделяне на границите им. Това ще подобри тяхното 

управление, оценката им, както и залагането на подходящи мерки, където е 

необходимо. Преочертаването на част от телата доведе до съществени промени в 

сравнение с определените подземни водни тела в ПУРБ (2010-2015г.), изразяващи се в 

изменение на общия брой на телата от 39 на 38 броя и промяна в характеристиките и 

площите на някои от тях. 

 

След актуализацията на ПВТ в „ЗБР”, общия брой на подземните водни тела, 

които са идентифицирани на територията на „Западнобеломорски район” за басейново 

управление е 38 бр. и са представени в таблица №19.  

 

 
Таблица №19. Списък на подземните водни тела на територията на Западнобеломорски 

район 

 

 

№
 п

о
 р

ед
. 

Тип на 

ПВТ 
Наименование на ПВТ Код на ПВТ 

Обща 

площ 

на 

ПВТ, 

км
2
 

Разкр

ита 

площ 

(I 

хориз

онт), 

км
2
 

Закр

ита 

площ 

(II и 

III 

хориз

онт), 

км
2
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

В
о
д

н
и

 т
ел

а
 в

 а
л

у
в

и
а
л

н
и

т
е 

о
т
л

о
ж

ен
и

я
 н

а
 

р
ек

и
т
е 

Порови води в кватернер - 

Струмешница 
BG4G000000Q001 98,19  98,19 0 

2 
Порови води в кватернер -  Кресна-

Сандански 
BG4G000000Q002 123,34  123,34 0 

3 Порови води в кватернер -  Симитли BG4G000000Q003 16,02 16,02 0 

4 
Порови води в кватернер -  

Благоевград 
BG4G000000Q004 157,86 157,86 0 

5 Порови води в кватернер -  Дупница BG4G000000Q005 117,02 117,02 0 

6 
Порови води в кватернер - Неоген - 

Кюстендил 
BG4G00000QN006 235,23 235,23 0 

7 
Порови води в кватернер  -  Радомир-

Брезник 
BG4G000000Q007 350,27 350,27 0 

8 Порови води в кватернер  -  Разлог BG4G00000Q008 102,98 102,98 0 

9 
Порови води в кватернер  - Гоце 

Делчев 
BG4G00000Q009 95,55 95,55 0 

10 
Порови води в кватернер - Неоген-

Палеоген - Доспат 
BG4G001QNPg010 84,00 84,00 0 
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№
 п

о
 р

ед
. 

Тип на 

ПВТ 
Наименование на ПВТ Код на ПВТ 

Обща 

площ 

на 

ПВТ, 

км
2
 

Разкр

ита 

площ 

(I 

хориз

онт), 

км
2
 

Закр

ита 

площ 

(II и 

III 

хориз

онт), 

км
2
 

1 2 3 4 5 6 7 

11 

В
о
д

н
и

 т
ел

а
 в

 г
р

а
б
ен

о
в

и
д

н
и

 

д
еп

р
ес

и
и

 

Порови води в неоген - Струмешница BG4G000000N011 124,67 32,86 91,81 

12 Порови води в неоген - Сандански BG4G000000N012 632,33 513,66  
118,6

7  

13 Порови води в неоген - Симитли BG4G000000N013 69,24 53,22 16,02 

14 Порови води в неоген - Благоевград BG4G000000N014 240,39 104,57 135,82 

15 
Порови води в неоген - Брезник-

Земен 
BG4G000000N015 104,73 42,44 62,29 

16 Порови води в неоген - Разлог BG4G000000N016 154,47 59,65 94,82 

17 Порови води в неоген - Гоце Делчев BG4G000000N017 182,28 96,84 85,44 

18 

В
о
д

н
и

 т
ел

а
 с

 п
у
к

н
а
т
и

н
н

и
 в

о
д

и
 

Порово-пукнатинни води в 

Гоцеделчевски палеогенски 

водоносен хоризонт 

BG4G0001Pg018 312,59 296,30 16,30 

19 

Порови води в палеогенски 

седиментен комплекс в източните 

склонове на Влахина планина 

BG4G0001Pg038 110,41 110,41 0 

20 

Порово-пукнатинни води в Осоговски 

палеогенски вулканогенно-

седиментен комплекс 

BG4G0001Pg039 61,63 61,63 0 

21 

Порови води в палеогенски 

седиментен комплекс на Бобовдолска 

и Кюстендилска котловина 

BG4G0001Pg138 595,18 500,57 94,61 

22 

Порови води в палеогенски 

седиментен комплекс на Пернишка 

котловина 

BG4G0001Pg238 246,75 217,62 29,13 

23 Пукнатинни води в Пирински блок BG4G1PzC2Pg019 1118,71 936,98 181,73 

24 

Пукнатинни води в Рило-родопски 

метаморфити, Южнобългарски 

гранити, Калински плутон 

BG4G001PzC2021 2243,85 2219,35 24,50 

25 
Пукнатинни води в Беласишки 

метаморфити 
BG4G001PtPz025 132,57 130,19 2,43 

26 

Пукнатинни води в 

Западнородопскиметаморфити, 

Южнобългарски гранити, Барутин-

буйновски плутон 

BG4G001PtPz026 1317,63 1287,47 30,15 

27 
Пукнатинни води във Верила-

Витошки блок 
BG4G001PtPz027 1282,31 607,91 674,40 

28 
Пукнатинни води във Влахино-

огражденско-малешевско-

осоговскиметаморфити 
BG4G001PtPz125 3089,90 2357,99 371,91 
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№
 п

о
 р

ед
. 

Тип на 

ПВТ 
Наименование на ПВТ Код на ПВТ 

Обща 

площ 

на 

ПВТ, 

км
2
 

Разкр

ита 

площ 

(I 

хориз

онт), 

км
2
 

Закр

ита 

площ 

(II и 

III 

хориз

онт), 

км
2
 

1 2 3 4 5 6 7 

29 

В
о
д

н
и

 т
ел

а
 в

 р
а

й
о

н
и

 с
 к

а
р

ст
о

в
и

 

б
а
се

й
н

и
, 
р

а
зп

о
л

о
ж

ен
и

 в
 т

ер
и

т
о

р
и

и
 с

 

р
а
зп

р
о

ст
р

а
н

ен
и

е 
н

а
 п

у
к

н
а

т
и

н
н

и
 

к
о

л
ек

т
о

р
и

 

Пукнатинно-карстови води в 

Еловдолски карстов басейн 
BG4G001T2T3029 530,68 459,89 70,79 

30 

Пукнатинно-карстови води в 

Сатовчански карстов басейн, 

Долнодряновски плутон 

BG4G0001Pt1030 603,12 502,49 100,63 

31 

Пукнатинно-карстови води в 

Бобошево-Мърводолскикартсов 

басейн 

BG4G00001T2035 87,07 81,14 5,93 

32 

Пукнатинно-Карстови води в 

Гоцеделчевски карстов басейн, 

Тешовски плутон 

BG4G0001Pt1036 464,46 447,86 16,60 

33 

В
о
д

н
и

 т
ел

а
 в

 с
а
м

о
ст

о
я

т
ел

н
и

 

к
а
р

ст
о
в

и
 б

а
се

й
н

и
 

Карстови води в Земенски карстов 

басейн 
BG4G00T2T3028 189,32 189,32 0 

34 
Карстови води в Разложки карстов 

басейн 
BG4G000Pt3031 47,77 46,70 1,07 

35 
Карстови води във Влахински карстов 

басейн 
BG4G000Pt3032 11,07 11,07 0 

36 
Карстови води в Логодашки карстов 

басейн 
BG4G00T1T2033 18,36 18,36 0 

37 
Карстови води в Смоличенски 

карстов басейн 
BG4G00T1T2034 7,25 7,25 0 

38 
Карстови води в Голобърдовски 

карстов басейн 
BG4G1T1T2T3037 247,17 178,93 68,24 
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1. ОЦЕНКА НА ХИМИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДНИ ТЕЛА 

 

Оценката на химичното състояние на подземните водни тела през 2015 г. в 

„Западнобеломорски район” е направена на базата на сравняване на измерените 

концентрации за различните замърсители в пунктовете за мониторинг, данни от 

провеждан собствен мониторинг, изчисляване на средногодишни стойности във всеки 

пункт и за всяко подземно водно тяло и сравняването им със стандартите за качество за 

тези замърсители дадени в Приложение №1 към чл. 10, ал. 2, т. 1 Наредба №1/2007 г – 

За проучване, опазване и ползване на подземните води. 
 

 

Таблица №20. Стандарти за качество, съгласно Приложение №1 към Наредба №1/2007 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  

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  



 

 

43 

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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Таблица №21. Резултати от оценката на химичното състояние на подземните водни тела в Западнобеломорски район по данни от мониторинг от 2015г. 

№ 
Код на подземно 

водно тяло 

Име на 

подземно водно 

тяло 

Код на пункта за 

мониторинг 
Име на пункта 

Състояние

на ПВТ по 

ПУРБ 

(2010-2015 

г.) 

Оценка на 

химичното 

състояние на 

пункта за 

мониторинг 

за 2015г. 

Основания за 

направената 

оценка 

Обща оценка 

на химично 

състояние на 

ПВТ за 2015г. 

1 BG4G000000Q001 
Порови води в 

Кватернер -  

Струмешница 

BG4G000000QMP064 
тръбен кладенец № 3 

на “ВиК” ЕООД – гр. 

Петрич 

добро 

добро няма превишения 

лошо 
BG4G000000QMP065 

сондажен кладенец 

“Бетонстрой” ЕООД – 

гр. Петрич 
добро няма превишения 

BG4G000000QMP102 
сондажен кладенец  

“Еко България” ЕАД, 

гр. Петрич 
лошо 

превишение на  

стандарта за 

качество по 

показателя -  

нитрати 

2 BG4G000000Q002 

Порови води в 

Кватернер – 

Кресна - 

Сандански 

BG4G000000QMP068 

шахтов кладенец №1 

на “Илинденци 

мрамор” ЕАД, с. 

Градешница, общ. 

Кресна 

добро добро няма превишения добро 

3 BG4G000000Q003 
Порови води в 

Кватернер - 

Симитли 
BG4G000000QMP070 

шахтов кладенец, гр. 

Симитли на “ВиК” 

ЕООД - гр. 

Благоевград 

добро добро няма превишения добро 

4 BG4G000000Q004 
Порови води в 

Кватернер - 

Благоевград 
BG4G000000QMP085 

тръбен кладенец № 7 

на “ВиК” ЕООД – гр. 

Благоевград 
добро добро няма превишения добро 
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№ 
Код на подземно 

водно тяло 

Име на 

подземно водно 

тяло 

Код на пункта за 

мониторинг 
Име на пункта 

Състояние

на ПВТ по 

ПУРБ 

(2010-2015 

г.) 

Оценка на 

химичното 

състояние на 

пункта за 

мониторинг 

за 2015г. 

Основания за 

направената 

оценка 

Обща оценка 

на химично 

състояние на 

ПВТ за 2015г. 

BG4G000000QMP086 
шахтов кладенец № 1 

на “БДЖ” ЕАД – гр. 

Кочериново 
добро няма превишения 

5 BG4G000000Q005 
Порови води в 

Кватернер - 

Дупница 
BG4G000000QMP071 

Балканфарма АД, гр. 

Дупница 
добро добро няма превишения добро 

6 BG4G00000QN006 

Порови води в 

Кватернер - 

Неоген - 

Кюстендил 

BG4G00000QNMP072 Държавен Архив добрo добро няма превишения добро 

BG4G00000QNMP207 

Тръбен кладенец 

"Шишковци", 

"Кюстендилска вода" 

ЕООД  

добрo добро няма превишения добро 

7 BG4G000000Q007 

Порови води в 

Кватернер - 

Радомир-

Брезник 

BG4G000000QMP074 

Тръбен кладенец 

"гара Гълъбник", 

"ВиК" ООД - гр. 

Перник 

добро добро няма превишения добро 
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№ 
Код на подземно 

водно тяло 

Име на 

подземно водно 

тяло 

Код на пункта за 

мониторинг 
Име на пункта 

Състояние

на ПВТ по 

ПУРБ 

(2010-2015 

г.) 

Оценка на 

химичното 

състояние на 

пункта за 

мониторинг 

за 2015г. 

Основания за 

направената 

оценка 

Обща оценка 

на химично 

състояние на 

ПВТ за 2015г. 

8 BG4G000000Q008 
Порови води в 

Кватернер - 

Разлог 
BG4G000000QMP202 

Дренаж, 

Бензиностанция 

”ОМВ България”, гр. 

Банско 

добро добро няма превишения добро 

9 BG4G000000Q009 
Порови води в 

Кватернер - Гоце 

Делчев 

BG4G000000QMP077 

тръбен кладенец на 

„ВиК” ЕООД – гр. 

Благоевград, с. 

Копривлен, общ. 

Хаджидимово добро 
 

добро няма превишения 

добро 

BG4G000000QMP203 

сондажен кладенец , 

с. Дъбница, общ. 

Гърмен  на „ВиК” 

ЕООД – гр. 

Благоевград 

добро няма превишения 

10 BG4G000QNPg010 

Порови води в 

Кватернер-

Неоген-

Палеоген-Доспат 

 
Данни от проведен 

собствен мониторинг  
добро добро няма превишения добро 
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№ 
Код на подземно 

водно тяло 

Име на 

подземно водно 

тяло 

Код на пункта за 

мониторинг 
Име на пункта 

Състояние

на ПВТ по 

ПУРБ 

(2010-2015 

г.) 

Оценка на 

химичното 

състояние на 

пункта за 

мониторинг 

за 2015г. 

Основания за 

направената 

оценка 

Обща оценка 

на химично 

състояние на 

ПВТ за 2015г. 

11 BG4G000000N011 
Порови води в 

Неоген - 

Струмешница 

BG4G000000NMP078 
сондаж, „Евросервиз 

21” ЕООД , гр. 

Петрич 

добро 

лошо 

превишение на  

стандарта за 

качество по 

показателя -  

нитрати 

лошо 

BG4G000000QMP101 

тръбен кладенец, 

гр.Петрич на “БДЖ“ 

ЕАД поделение 

“Пътнически 

превози” 

лошо 

превишение на  

стандарта за 

качество по 

показателя -  

нитрати 

12 BG4G000000N012 
Порови води в 

Неоген - 

Сандански 
BG4G000000NMP210 

тръбен кладенец 

„Лукойл-България” 

ЕООД, с. Рибник, 

общ. Петрич 

добро добро няма превишения добро 

13 BG4G000000N013 
Порови води в 

Неоген - 

Симитли 
 

Данни от проведен 

собствен мониторинг 
добро добро няма превишения добро 

14 BG4G000000N014 
Порови води в 

Неоген - 

Благоевград 
 

Данни от проведен 

собствен мониторинг 
добро добро няма превишения добро 

15 BG4G000000N015 
Порови води в 

Неоген - 

Брезник-Земен 
BG4G000000NMP040 

каптаж "Груева 

махала", "ВиК" ООД - 

гр. Перник 
добро добро няма превишения добро 
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№ 
Код на подземно 

водно тяло 

Име на 

подземно водно 

тяло 

Код на пункта за 

мониторинг 
Име на пункта 

Състояние

на ПВТ по 

ПУРБ 

(2010-2015 

г.) 

Оценка на 

химичното 

състояние на 

пункта за 

мониторинг 

за 2015г. 

Основания за 

направената 

оценка 

Обща оценка 

на химично 

състояние на 

ПВТ за 2015г. 

16 BG4G000000N016 
Порови води в 

Неоген - Разлог 
BG4G000000NMP038 

сондажен кладенец на 

„Балканстрой” АД, гр. 

Разлог 
добро добро няма превишения добро 

17 BG4G000000N017 
Порови води в 

Неоген - Гоце 

Делчев 
BG4G000000NMP039 

сондажен кладенец 

„Вента” ООД, с. 

Копривлен, общ. 

Хаджидимово 

добро добро няма превишения добро 

18 
BG4G00001Pg018 

Порово-

пукнатинни води 

в Гоцеделчевски 

палеогенски 

водоносен 

хоризонт 

BG4G00000PgMP200 
ВС “Грамадите”, с. 

Филипово, общ. 

Банско 
добро добро няма превишения добро 

 

19 BG4G00001Pg038 

Порови води в 

палеогенски 

седиментен 

комплекс в 

източните 

склонове на 

Влахина 

планина 

 
Данни от проведен 

собствен мониторинг 
добро добро няма превишения добро 
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№ 
Код на подземно 

водно тяло 

Име на 

подземно водно 

тяло 

Код на пункта за 

мониторинг 
Име на пункта 

Състояние

на ПВТ по 

ПУРБ 

(2010-2015 

г.) 

Оценка на 

химичното 

състояние на 

пункта за 

мониторинг 

за 2015г. 

Основания за 

направената 

оценка 

Обща оценка 

на химично 

състояние на 

ПВТ за 2015г. 

20 BG4G00001Pg039 

Пукнатинно-

порови води в 

Осоговски 

палеогенски 

вулканогенно-

седиментен 

комплекс 

 
Данни от собствен 

мониторинг 
добро добро няма превишения добро 

21 BG4G00001Pg138 

Порови води в 

палеогенски 

седиментен 

комплекс на 

Бобовдолска и 

Кюстендилска 

котловина 

BG4G00000PgMP053 
КЕИ "Таваличево", 

"Кюстендилска вода" 

ЕООД  
добро добро няма превишения добро 
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№ 
Код на подземно 

водно тяло 

Име на 

подземно водно 

тяло 

Код на пункта за 

мониторинг 
Име на пункта 

Състояние

на ПВТ по 

ПУРБ 

(2010-2015 

г.) 

Оценка на 

химичното 

състояние на 

пункта за 

мониторинг 

за 2015г. 

Основания за 

направената 

оценка 

Обща оценка 

на химично 

състояние на 

ПВТ за 2015г. 

22 BG4G00001Pg238 

Порови води в 

палеогенски 

седиментен 

комплекс на 

Пернишка 

котловина 

 
Данни от собствен 

мониторинг 
добро добро няма превишения добро 

23 BG4G1PzC2Pg019 

Пукнатинни 

води в Пирински 

блок 
 

BG4G0PzC2PgMP055 

Извор – с. Бождово, 

общ. Сандански  на 

УВЕКС ЕООД, гр. 

Сандански. 

добро добро няма превишения добро 

24 BG4G001PzC2021 

Пукнатинни 

води в Рило-

родопски 

метаморфити, 

Южнобългарски 

гранити, 

Калински 

BG4G000PzC2MP057 
Извор гр. Якоруда, на 

„ВиК” ЕООД – гр. 

Благоевград 
добро добро няма превишения добро 
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№ 
Код на подземно 

водно тяло 

Име на 

подземно водно 

тяло 

Код на пункта за 

мониторинг 
Име на пункта 

Състояние

на ПВТ по 

ПУРБ 

(2010-2015 

г.) 

Оценка на 

химичното 

състояние на 

пункта за 

мониторинг 

за 2015г. 

Основания за 

направената 

оценка 

Обща оценка 

на химично 

състояние на 

ПВТ за 2015г. 

плутон 

25 BG4G001PtPz025 

Пукнатинни 

води в 

Беласишки 

метаморфити 

 
Няма данни от 

проведен мониторинг 
добро няма данни - добро* 

26 BG4G000PtPz026 
Пукнатинни 

води в Пирински 

блок 
 

Данни от проведен 

собствен мониторинг 
добро добро няма превишения добро 

27 BG4G001PtPz027 

Пукнатинни 

води във 

Верила-Витошки 

блок 

 
Данни от проведен 

собствен мониторинг 
добро добро няма превишения добро 

28 BG4G001PtPz125 

Пукнатинни 

води във 

Влахино-

огражденско-

малешевско-

BG4G0PzC2PgMP056 

Извор “Татарките-

Буката 1”, с. Сушица, 

общ. Симитли на 

„ВиК” ЕООД – гр. 

Благоевград 

добро добро няма превишения добро 
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№ 
Код на подземно 

водно тяло 

Име на 

подземно водно 

тяло 

Код на пункта за 

мониторинг 
Име на пункта 

Състояние

на ПВТ по 

ПУРБ 

(2010-2015 

г.) 

Оценка на 

химичното 

състояние на 

пункта за 

мониторинг 

за 2015г. 

Основания за 

направената 

оценка 

Обща оценка 

на химично 

състояние на 

ПВТ за 2015г. 

осоговски 

метаморфити 
BG4G000PtPzMP062 

КЕИ "Кметство с. 

Долна Рибница" 
добро няма превишения добро 

BG4G00000PzMP059 
ВС "Старата чешма" 

"Кюстендилска вода" 

ЕООД  
добро няма превишения добро 

BG4G00000PzMP201 
ВС "Сопдере", 

"Кюстендилска вода" 

ЕООД  
добро няма превишения добро 

29 BG4G001T2T3029 

Пукнатинно-

карстови води в 

Еловдолски 

карстов басейн 

BG4G000T2T3MP042 
Извор „Елов дол”, с. 

Елов дол, общ. Земен 
добро добро няма превишения  добро 

30 BG4G0001Pt1030 

Пукнатинно-

карстови води в 

Сатовчански 

карстов басейн, 

Долнодряновски 

плутон 

 
Данни от проведен 

собствен мониторинг 
добро добро няма превишения добро 
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№ 
Код на подземно 

водно тяло 

Име на 

подземно водно 

тяло 

Код на пункта за 

мониторинг 
Име на пункта 

Състояние

на ПВТ по 

ПУРБ 

(2010-2015 

г.) 

Оценка на 

химичното 

състояние на 

пункта за 

мониторинг 

за 2015г. 

Основания за 

направената 

оценка 

Обща оценка 

на химично 

състояние на 

ПВТ за 2015г. 

31 BG4G00001T2035 

Пукнатинно-

карстови води в 

Бобошево-

Мърводолски 

карстов басейн 

BG4G000Т1T2MP048 
КЕИ "Мърводол", 

"Кюстендилска вода" 

ЕООД  
добро добро няма превишения добро 

32 BG4G0001Pt1036 

Пукнатинно-

карстови води в 

Гоцеделчевски 

карстов басейн, 

Тешовски 

плутон 

BG4G0000Pt1MP049 

Извор, с. Петрово, 

общ. Сандански на 

“УВЕКС” ЕООД – гр. 

Сандански 

добро добро няма превишения добро 

33 BG4G000T2T3028 
Карстови води в 

Земенски 

карстов басейн 
BG4G000T2T3MP041 

КЕИ "Манастира", 

"ВиК" ООД - гр. 

Перник 
добро добро няма превишения добро 

34 BG4G0000Pt3031 
Карстови води в 

Разложки 

карстов басейн 
BG4G0000Pt3MP044 

каптаж „Извора” нов, 

гр. Разлог, на „ВиК” 

ЕООД – гр. 

Благоевград 

добро добро няма превишения добро 

35 BG4G0000Pt3032 
Карстови води 

във Влахински 

карстов басейн 
BG4G0000Pt3MP045 

каптаж „Шашка 

река”, с. Плоски, общ. 

Сандански на 

“УВЕКС” ЕООД – 

град Сандански 

добро добро няма превишения добро 

36 BG4G000T1T2033 
Карстови води в 

Логодашки 

карстов басейн 
BG4G000T1T2MP046 

Извор "Черквата", с. 

Логодаж, общ. 

Благоевград 
добро добро няма превишения добро 
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№ 
Код на подземно 

водно тяло 

Име на 

подземно водно 

тяло 

Код на пункта за 

мониторинг 
Име на пункта 

Състояние

на ПВТ по 

ПУРБ 

(2010-2015 

г.) 

Оценка на 

химичното 

състояние на 

пункта за 

мониторинг 

за 2015г. 

Основания за 

направената 

оценка 

Обща оценка 

на химично 

състояние на 

ПВТ за 2015г. 

37 BG4G000T1T2034 
Карстови води в 

Смоличенски 

карстов басейн 
BG4G000T1T2MP047 КЕИ "Света Анна"  добро добро няма превишения добро 

38 BG4G1T1T2T3037 
Карстови води в 

Голобърдовски 

карстов басейн 
BG4G0T1T2T3MP051 

КЕИ "Опалово", 

"ВиК" ООД - гр. 

Перник 
добро добро няма превишения добро 

 

Стойностите за установените превишения по анализираните показатели и замърсители са представени в приложение № 2. 
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 В програмата за мониторинг на химичното състояние на подземните водни тела в 

териториалния обхват на „Западнобеломорски район” са включени 37 пункта за 

мониторинг в 28 подземни водни тела. За 9 подземни водни тела оценката на химичното 

им състояние е направена на базата на получени данни от собствен мониторинг, 

провеждан от титуляри на разрешителни за водоползване от подземни води. За подземно 

водно тяло „Пукнатинни води в Беласишки метаморфите”, с код на водното тяло 

BG4G001PtPz025 няма данни от проведен контролен и собствен мониторинг. Оценката за 

химичното състояние на това подземно водно тяло е определена съгласно действащия 

ПУРБ (2010-2015 г.).  

 През 2015 г. подземните водни тела „Порови води в Кватернер – Струмешница”, с 

код BG4G000000Q001 и „Порови води в Неоген – Струмешница”, с код BG4G000000N011 

са оценени в лошо химично състояние, поради трайно превишение на стандарта за 

качество по показателя нитрати. Същите подземни водни тела са били оценени в добро 

химично състояние в ПУРБ (2010-2015 г.). 

 
Таблица №22 Резултати от крайна оценка на химичното състоянието на подземните води в 

Западнобеломорски район провеждан през 2015 г. 

№
 п

о
 р

ед
. 

Тип на 

ПВТ 
Наименование на ПВТ Код на ПВТ 

Обща оценка 

на 

състоянието 

на ПВТ по 

ПУРБ (2010-

2015) 

Оценка на 

химично 

състояние 

на ПВТ за 

2015г 

1 

В
о
д

н
и

 т
ел

а
 в

 а
л

у
в

и
а
л

н
и

т
е 

о
т
л

о
ж

ен
и

я
 н

а
 

р
ек

и
т
е 

Порови води в кватернер - 

Струмешница 
BG4G000000Q001 добро лошо 

2 
Порови води в кватернер -  Кресна-

Сандански 
BG4G000000Q002 добро добро 

3 Порови води в кватернер -  Симитли BG4G000000Q003 добро добро 

4 
Порови води в кватернер -  

Благоевград 
BG4G000000Q004 добро добро 

5 Порови води в кватернер -  Дупница BG4G000000Q005 добро добро 

6 
Порови води в кватернер - Неоген - 

Кюстендил 
BG4G00000QN006 добро добро 

7 
Порови води в кватернер  -  Радомир-

Брезник 
BG4G000000Q007 добро добро 

8 Порови води в кватернер  -  Разлог BG4G00000Q008 добро добро 

9 
Порови води в кватернер  - Гоце 

Делчев 
BG4G00000Q009 добро добро 

10 
Порови води в кватернер - Неоген-

Палеоген - Доспат 
BG4G001QNPg010 добро добро 

11 

В
о
д

н
и

 т
ел

а
 в

 г
р

а
б
ен

о
в

и
д

н
и

 

д
еп

р
ес

и
и

 

Порови води в неоген - Струмешница BG4G000000N011 добро лошо 

12 Порови води в неоген - Сандански BG4G000000N012 добро добро 

13 Порови води в неоген - Симитли BG4G000000N013 добро добро 

14 Порови води в неоген - Благоевград BG4G000000N014 добро добро 

15 
Порови води в неоген - Брезник-

Земен 
BG4G000000N015 добро добро 

16 Порови води в неоген - Разлог BG4G000000N016 добро добро 

17 Порови води в неоген - Гоце Делчев BG4G000000N017 добро добро 
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№
 п

о
 р

ед
. 

Тип на 

ПВТ 
Наименование на ПВТ Код на ПВТ 

Обща оценка 

на 

състоянието 

на ПВТ по 

ПУРБ (2010-

2015) 

Оценка на 

химично 

състояние 

на ПВТ за 

2015г 

18 

В
о
д

н
и

 т
ел

а
 с

 п
у
к

н
а
т
и

н
н

и
 в

о
д

и
 

Порово-пукнатинни води в 

Гоцеделчевски палеогенски 

водоносен хоризонт 

BG4G0001Pg018 добро добро 

19 

Порови води в палеогенски 

седиментен комплекс в източните 

склонове на Влахина планина 

BG4G0001Pg038 добро добро 

20 

Порово-пукнатинни води в 

Осоговски палеогенски 

вулканогенно-седиментен комплекс 

BG4G0001Pg039 добро добро 

21 

Порови води в палеогенски 

седиментен комплекс на Бобовдолска 

и Кюстендилска котловина 

BG4G0001Pg138 добро добро 

22 

Порови води в палеогенски 

седиментен комплекс на Пернишка 

котловина 

BG4G0001Pg238 добро добро 

23 Пукнатинни води в Пирински блок BG4G1PzC2Pg019 добро добро 

24 

Пукнатинни води в Рило-родопски 

метаморфити, Южнобългарски 

гранити, Калински плутон 

BG4G001PzC2021 добро добро 

25 
Пукнатинни води в Беласишки 

метаморфити 
BG4G001PtPz025 добро добро* 

26 

Пукнатинни води в 

Западнородопскиметаморфити, 

Южнобългарски гранити, Барутин-

буйновски плутон 

BG4G001PtPz026 добро добро 

27 
Пукнатинни води във Верила-

Витошки блок 
BG4G001PtPz027 добро добро 

28 

Пукнатинни води във Влахино-

огражденско-малешевско-

осоговскиметаморфити 

BG4G001PtPz125 добро добро 

29 

В
о

д
н

и
 т

е
л

а
 в

 р
а

й
о

н
и

 с
 к

а
р

ст
о

в
и

 б
а

се
й

н
и

, 

р
а

зп
о

л
о

ж
ен

и
 в

 т
е
р

и
т
о

р
и

и
 с

 р
а

зп
р

о
ст

р
а

н
е
н

и
е 

н
а

 п
у

к
н

а
т
и

н
н

и
 к

о
л

ек
т
о

р
и
 

Пукнатинно-карстови води в 

Еловдолски карстов басейн 
BG4G001T2T3029 добро добро 

30 

Пукнатинно-карстови води в 

Сатовчански карстов басейн, 

Долнодряновски плутон 

BG4G0001Pt1030 добро добро 

31 

Пукнатинно-карстови води в 

Бобошево-Мърводолскикартсов 

басейн 

BG4G00001T2035 добро добро 

32 

Пукнатинно-Карстови води в 

Гоцеделчевски карстов басейн, 

Тешовски плутон 

BG4G0001Pt1036 добро добро 
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№
 п

о
 р

ед
. 

Тип на 

ПВТ 
Наименование на ПВТ Код на ПВТ 

Обща оценка 

на 

състоянието 

на ПВТ по 

ПУРБ (2010-

2015) 

Оценка на 

химично 

състояние 

на ПВТ за 

2015г 

33 

В
о
д

н
и

 т
ел

а
 в

 с
а
м

о
ст

о
я

т
ел

н
и

 

к
а
р

ст
о
в

и
 б

а
се

й
н

и
 

Карстови води в Земенски карстов 

басейн 
BG4G00T2T3028 добро добро 

34 
Карстови води в Разложки карстов 

басейн 
BG4G000Pt3031 добро добро 

35 
Карстови води във Влахински 

карстов басейн 
BG4G000Pt3032 добро добро 

36 
Карстови води в Логодашки карстов 

басейн 
BG4G00T1T2033 добро добро 

37 
Карстови води в Смоличенски 

карстов басейн 
BG4G00T1T2034 добро добро 

38 
Карстови води в Голобърдовски 

карстов басейн 
BG4G1T1T2T3037 добро добро 

Забележка: * - Оценено в добро състояние в съответствие с ПУРБ (2010-2015г.) на „ЗБР” 

 
 

 

Фигура №9. Химично състояние на подземните водни тела в „ЗБР” за 2015г. 

 

 
 
 

 

През 2015г. подземните водни тела „Порови води в Кватернер – Струмешница”, с 

код BG4G000000Q001 и „Порови води в Неоген – Струмешница”, с код BG4G000000N011 

са оценени в лошо химично състояние, поради трайно превишение на стандартите за 

качество по показателя нитрати. Същите подземни водни тела са били оценени в добро 

химично състояние при изготвянето на План за управление на речните басейни (2010-

2015г.). Причината за замърсяването с нитрати на подземните води в тези водни тела са 

отпадъчни води от населени места без канализация и интензивните селскостопански 

дейности – растениевъдство и животновъдство.  
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Приложение № 1: Оценени физикохимични елементи за качество, специфични замърсители и приоритетни вещества по данни от мониторинг, 

проведен през 2015г.: 

 

№ по 

ред 

тип на 

тяло 

Име на повърхностно 

водно тяло 

Код на 
повърхностно 

водно тяло 

pН 
Разтвор

ен О2 

Електроп
роводимо

ст 

БПК5 N-NH4 N-NO2 N-NO3 N -общ P-PO4 P- общ 

Обща 

оценка по 

физико-

химични 

показатели 

Оценка по 

специфични 

замърсители 

Оценка на 

ХС (по 

приритетни 

вещества) 

1 R3 
р. Доспат от язовир 

Доспат до българо-

гръцката граница 

BG4DO135R1118                       Цинк   

2 R3 
р. Владово дере от 

изворите до кота 1090 м. 

BG4DO135R1118

0 
                          

3 R3 
р. Осинска от изворите 

до вливане в р. Доспат 
BG4DO135R121                           

4 L3 
ЯЗОВИР ШИРОКА 

ПОЛЯНА 
BG4DO600L119                       Мед   

5 R3 

р. Сърнена (Караджа 
дере) с притоците от 

кота 1230 м. до вливане 

в р. Доспат 

BG4DO600R1120                           

6 R3 
 р. Сърнена (Караджа 

дере) с притоците от 
изворите до кота 1230 м. 

BG4DO600R1120

0 
                          

7 R3 
 р. Черешковица от 

изворите до кота 1240 м. 

BG4DO600R1120

1 
                          

8 R3 
р. Жижовска от изворите 

до вливане в р. Доспат 
BG4DO600R122                           

9 L11 ЯЗОВИР ДОСПАТ BG4DO900L117                       Мед   



 

 

60 

№ по 

ред 

тип на 

тяло 

Име на повърхностно 

водно тяло 

Код на 
повърхностно 

водно тяло 

pН 
Разтвор

ен О2 

Електроп
роводимо

ст 

БПК5 N-NH4 N-NO2 N-NO3 N -общ P-PO4 P- общ 

Обща 

оценка по 

физико-

химични 

показатели 

Оценка по 

специфични 

замърсители 

Оценка на 

ХС (по 

приритетни 

вещества) 

10 R3 
р. Доспат от изворите до 

язовир Доспат 
BG4DO900R116                           

11 R5 
р. Места от вливането на 

р. Мътница до границата 
BG4ME100R113                           

12 R3 

р. Сатовчанска Бистрица 
от кота 1245 м.  до 

вливане на десния й 

приток р. Дяволски дол 

BG4ME200R1114 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.     

13 R3 
р. Сатовчанска Бистрица 

от изворите до кота 1245 
м. 

BG4ME200R1114

0 
                          

14 R3 

Хисарско ( Асаново) 
дере с десния си приток 

от изворите до кота 1205 

м. 

BG4ME200R1114

1 
                          

15 R5 

р. Сатовчанска Бистрица 
от вливане на р. 

Дяволски дол до 

вливане в р. Места 

BG4ME200R115                           

16 R13 
р. Мътница от изворите 

до вливане в р. Места 
BG4ME400R112                           

17 R5 
р. Места от вливане на р. 

Канина до вливане на р. 
Мътница 

BG4ME500R107                           

18 R3 

р. Неврокопска 

(Тупувишка) от 

изворите до вливане на 
левия й приток р. 

Добротинска 

BG4ME500R108 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.     

19 R5 

р. Неврокопска 

(Тупувишка) от вливане 
на р. Добротинска до 

вливане в р. Места 

BG4ME500R1109                           
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№ по 

ред 

тип на 

тяло 

Име на повърхностно 

водно тяло 

Код на 
повърхностно 

водно тяло 

pН 
Разтвор

ен О2 

Електроп
роводимо

ст 

БПК5 N-NH4 N-NO2 N-NO3 N -общ P-PO4 P- общ 

Обща 

оценка по 

физико-

химични 

показатели 

Оценка по 

специфични 

замърсители 

Оценка на 

ХС (по 

приритетни 

вещества) 

20 R5 
р. Добротинска от 

изворите  до кота 1020 
м. 

BG4ME500R1109

0 
                          

21 R5 
р. Дъбнишка от кота 

1090 м.  до вливане в р. 
Места 

BG4ME500R1110                           

22 R5 
р. Дъбнишка от изворите 

до кота 1090 м. 

BG4ME500R1110

0 
                          

23 R5 
р. Топлика от изворите 

до вливане в р. Места 
BG4ME500R1111                           

24 R5 
р. Дълбокото дере от 

изворите до кота 855 м. 

BG4ME500R1111

1 
                          

25 R3 

р. Канина от изворите с 
десния си приток р. 

Вищерица  до вливане в 

р. Места 

BG4ME600R1106                           

26 R3 
р. Дреновска от 

изворите до кота 1205 м. 

BG4ME600R1106

0                           

27 R3 
 р.Бързата река от 

изворите до кота 1515 г. 

BG4ME600R1106

1 
                          

28 L1 
група езера "Източен 

Пирин" ( езеро Безбог , 
Кременски езера) 

BG4ME700L1009                           

29 R5 
р. Места от вливане на р. 

Изток до вливане на р. 
Рибновска 

BG4ME700R090                           
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№ по 

ред 

тип на 

тяло 

Име на повърхностно 

водно тяло 

Код на 
повърхностно 

водно тяло 

pН 
Разтвор

ен О2 

Електроп
роводимо

ст 

БПК5 N-NH4 N-NO2 N-NO3 N -общ P-PO4 P- общ 

Обща 

оценка по 

физико-

химични 

показатели 

Оценка по 

специфични 

замърсители 

Оценка на 

ХС (по 

приритетни 

вещества) 

30 R5 
р. Ръждавица от 

изворите до вливане в р. 
Места 

BG4ME700R091 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.     

31 R3 
р. Златарица от изворите 

до вливане в р. Места 
BG4ME700R092                       

Обща алфа 

активност 
  

32 R3 
р. Безбожка от изворите 

до вливане в р. Места 
BG4ME700R094                           

33 R3 
р. Мътеница (Матан 

дере) от изворите до 
вливане в река Места 

BG4ME700R095 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.     

34 R1 
р. Ретиже от изворите до 

кота 1635 м. 
BG4ME700R096                           

35 R3 
р. Ретиже от кота 1635м.  

до вливане в р. Места 
BG4ME700R097 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.       

36 R3 
р. Градинишка 

(Осеновска) от изворите 
до вливане в р. Места 

BG4ME700R098                           

37 R3 
р. Лъкенска (Кременска) 

от изворите до вливане в 
р. Места 

BG4ME700R099 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.       

38 R3 
р. Каменица от изворите 

до вливане в р. Места 
BG4ME700R100 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.       

39 R3 
р. Костена от изворите 

до вливане в р. Места 
BG4ME700R101 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.       
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№ по 

ред 

тип на 

тяло 

Име на повърхностно 

водно тяло 

Код на 
повърхностно 

водно тяло 

pН 
Разтвор

ен О2 

Електроп
роводимо

ст 

БПК5 N-NH4 N-NO2 N-NO3 N -общ P-PO4 P- общ 

Обща 

оценка по 

физико-

химични 

показатели 

Оценка по 

специфични 

замърсители 

Оценка на 

ХС (по 

приритетни 

вещества) 

40 R3 
р. Рибновска от изворите 

до вливане в р. Места 
BG4ME700R102                           

41 R5 
р. Места от вливане на р. 

Рибновска до вливане на 
р. Канина 

BG4ME700R103                           

42 R5 
р. Туфча от с. Брезница 

до вливане в р. Места 
BG4ME700R105                           

43 R3 
р. Добринишка 

(Дисилица) от кота 1550 
м.  до вливане в р. Места 

BG4ME700R1093                           

44 R3 
р.Туфча от кота 1145 м.  

до  с. Брезница 
BG4ME700R1104                           

45 R3 
р.Туфча от изворите до 

кота 1145 м. 

BG4ME700R1104

0 
                          

46 R3 
р. Добринишка 

(Дисилица) от изворите  
до кота 1550 м. 

BG4ME700R1193                           

47 R15 
р. Изток от изворите до 

вливане в р. Места 
BG4ME800R084                           

48 R5 
р. Дeмяница (Глазне) от 

вливане на р. Бъндерица 
до вливане в р. Изток 

BG4ME800R086                           

49 R5 
р. Бела река от изворите 

до вливане в р. Изток 
BG4ME800R087                           
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№ по 

ред 

тип на 

тяло 

Име на повърхностно 

водно тяло 

Код на 
повърхностно 

водно тяло 

pН 
Разтвор

ен О2 

Електроп
роводимо

ст 

БПК5 N-NH4 N-NO2 N-NO3 N -общ P-PO4 P- общ 

Обща 

оценка по 

физико-

химични 

показатели 

Оценка по 

специфични 

замърсители 

Оценка на 

ХС (по 

приритетни 

вещества) 

50 R3 

р. Дeмяница (Глазне) от 

изворите с  левия си 

приток р. Бъндерица (от 
кота 1805 м.)  до 

вливането им 

BG4ME800R1085                           

51 R5 
р. Седрач (Бачевска) от 

изворите до вливане в р. 

Изток 

BG4ME800R1088                           

52 R5 
р. Драглишка от 

изворите до вливане в р. 

Изток 

BG4ME800R1089                           

53 R3 
 р. Бъндерица от 

изворите до кота 1805 м. 
BG4ME800R1185                           

54 R5 
р. Студената вода от 

изворите до кота 1755 м. 
BG4ME800R1188                           

55 R5 
р. Клинец от изворите до 

кота 1670 м. 
BG4ME800R1189                           

56 R5 

р. Места от вливане на 

притоците Бяла и Черна 
Места, до вливането на 

р. Изток 

BG4ME900R080                           

57 R5 
р. Белишка от вливане 

на р. Вотръчка до 

вливане в р. Места 

BG4ME900R082                           

58 R5 
р. Бабешка от изворите 
до вливане в р. Места 

BG4ME900R083                           

59 R3 
р. Черна Места от 

изворите до вливане в р. 

Места 

BG4ME900R1078 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.     



 

 

65 

№ по 

ред 

тип на 

тяло 

Име на повърхностно 

водно тяло 

Код на 
повърхностно 

водно тяло 

pН 
Разтвор

ен О2 

Електроп
роводимо

ст 

БПК5 N-NH4 N-NO2 N-NO3 N -общ P-PO4 P- общ 

Обща 

оценка по 

физико-

химични 

показатели 

Оценка по 

специфични 

замърсители 

Оценка на 

ХС (по 

приритетни 

вещества) 

60 R3 
р. Бяла Места от 

изворите до вливане в р. 
Места 

BG4ME900R1079                           

61 R3 

р. Белишка (след 

вливане на р. Динков 

дол) с  левия си приток 

река Вотръчка (след 

вливане на р. Торишка) 

до вливането им 

BG4ME900R1081                           

62 R3 
р. Софан от изворите до 

кота 1990 м. 
BG4ME900R1178                           

63 R3 
р. Баненско езеро от 

изворите до кота 2175 м. 
BG4ME900R1179                           

64 R3 

р. Вотръчка от изворите 
с левия си приток р. 

Торишка до вливането 

им 

BG4ME900R1181                           

65 R3 
р. Белишка и р. Динков 

дол от изворите до 
вливането им 

BG4ME900R1281                           

66 R3 

р. Пиринска Бистрица от 
изворите с  десния си 

приток р. Черешничка 

до вливането им 

BG4ST200R075                           

67 R5 

р. Пиринска Бистрица 
(след вливане на р. 

Черешничка) с притока 

си р. Калиманска  до 
вливане в р. Струма 

BG4ST200R076                           

68 R15 
р. Петровска от изворите 

до вливане в р. 

Пиринска Бистрица 

BG4ST200R077                           
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№ по 

ред 

тип на 

тяло 

Име на повърхностно 

водно тяло 

Код на 
повърхностно 

водно тяло 

pН 
Разтвор

ен О2 

Електроп
роводимо

ст 

БПК5 N-NH4 N-NO2 N-NO3 N -общ P-PO4 P- общ 

Обща 

оценка по 

физико-

химични 

показатели 

Оценка по 

специфични 

замърсители 

Оценка на 

ХС (по 

приритетни 

вещества) 

69 R5 

р. Струма от вливане на 
р. Струмешница до 

българо-гръцката 

граница 

BG4ST300R073                           

70 R13 
р. Мелнишка от 

изворите до вливане в р. 
Струма 

BG4ST300R1074                           

71 R13 
р. Мочура от изворите 

до кота 1635 м. 
BG4ST300R1174                           

72 R5 
р. Градешница от 

изворите до вливане в р. 
Струмешница 

BG4ST400R071                           

73 R5 

р. Струмешница от 
българо-македонската 

граница до вливане в р. 

Струма 

BG4ST400R1072                           

74 R5 
р. Луда Мара от 

изворите до кота 425 м. 
BG4ST400R1172                           

75 R5 
дере Доло от изовирте 

до българо-
македонската граница 

BG4ST400R1272                           

76 L1 
ЯЗОВИРИ КАРАГЬОЛ 

И КАЛИН 
BG4ST500L1004                           

77 L13 язовир Стойковци BG4ST500L1006 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.     

78 L1 
група езера "Западен 

Пирин"  (Георгийски 
езера) 

BG4ST500L1010 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.     
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№ по 

ред 

тип на 

тяло 

Име на повърхностно 

водно тяло 

Код на 
повърхностно 

водно тяло 

pН 
Разтвор

ен О2 

Електроп
роводимо

ст 

БПК5 N-NH4 N-NO2 N-NO3 N -общ P-PO4 P- общ 

Обща 

оценка по 

физико-

химични 

показатели 

Оценка по 

специфични 

замърсители 

Оценка на 

ХС (по 

приритетни 

вещества) 

79 R14 
р. Копривен от изворите 

до вливане в р. Струма 
BG4ST500R040 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.     

80 R14 
р. Лисийска от изворите 

до вливане в р. Струма 
BG4ST500R044                           

81 R5 

р. Благоевградска 
Бистрица от вливане на 

р. Хърсовска до вливане 

в р. Струма 

BG4ST500R047                           

82 R14 
р. Стара река от 

изворите до вливане в р. 
Струма 

BG4ST500R050                           

83 R14 
р. Сушичка от изворите 

до вливане в р. Струма 
BG4ST500R053                           

84 R14 
р. Брежанска от 

изворите до вливане в р. 
Струма 

BG4ST500R054                           

85 R14 
р. Лудата от изворите до 

вливане в р. Струма 
BG4ST500R055                       

Обща бета 
активност, 

Обща алфа 

актовност 

  

86 R5 
р. Струма от вливане на 

р. Ощавска до вливане 
на р. Белишка (Шашка) 

BG4ST500R057                           

87 R1 

р. Влахинска от 
изворите до вливане на 

левия приток р. 

Синанишка 

BG4ST500R058 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.     

88 R3 
р. Влахинска от вливане 

на р. Синанишка до 
вливане в р. Струма 

BG4ST500R059                           



 

 

68 

№ по 

ред 

тип на 

тяло 

Име на повърхностно 

водно тяло 

Код на 
повърхностно 

водно тяло 

pН 
Разтвор

ен О2 

Електроп
роводимо

ст 

БПК5 N-NH4 N-NO2 N-NO3 N -общ P-PO4 P- общ 

Обща 

оценка по 

физико-

химични 

показатели 

Оценка по 

специфични 

замърсители 

Оценка на 

ХС (по 

приритетни 

вещества) 

89 R14 
р. Брезнишка от 

изворите до вливане в 
Струма 

BG4ST500R060 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.     

90 R14 
р. Врабча (Злинска) от 

изворите до вливане в р. 
Струма 

BG4ST500R061 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.     

91 R14 
р. Белишка (Шашка) от 

изворите до вливане в р. 
Струма 

BG4ST500R062                           

92 R5 

р. Струма от вливане на 
р. Белишка (Шашка) до 

вливане на р. Санданска 

Бистрица 

BG4ST500R063                           

93 R14 
р. Цапаревска от 

изворите до вливане в р. 
Струма 

BG4ST500R064                           

94 R14 
р. Седелска от изворите 

до вливане в р. Струма 
BG4ST500R065 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.     

95 R3 
р. Лебница от българо-

македонската граница до 
вливане в р. Струма 

BG4ST500R066                           

96 R3 

р. Санданска Бистрица 
от кота 590 м. с притока 

си р. Бобов дол до 

вливане в р. Струма 

BG4ST500R068                           

97 R5 

р. Струма от вливане на 
р. Санданска Бистрица 

до вливане на р. 

Струмешница 

BG4ST500R069                       Цианиди   

98 R14 
р. Лешнишка 

(Бождовска) от изворите 
до вливане в р.  Струма 

BG4ST500R070                           
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№ по 

ред 

тип на 

тяло 

Име на повърхностно 

водно тяло 

Код на 
повърхностно 

водно тяло 

pН 
Разтвор

ен О2 

Електроп
роводимо

ст 

БПК5 N-NH4 N-NO2 N-NO3 N -общ P-PO4 P- общ 

Обща 

оценка по 

физико-

химични 

показатели 

Оценка по 

специфични 

замърсители 

Оценка на 

ХС (по 

приритетни 

вещества) 

99 R5 

р. Струма от вливането 

на р. Джерман до 

вливане на р. 
Благоевградска 

Бистрица 

BG4ST500R1030                           

100 R1 
р. Манастирска и р. 

Илийна от изворите до 

вливане в р. Рилска 

BG4ST500R1041 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.     

101 R3 

р. Рилска от вливане на 

р. Манастирска и р. 
Илийна до вливане на р. 

Шарковица 

BG4ST500R1042                           

102 R5 
р. Рилска от вливане на 

р. Шарковица до 

вливане в р. Струма 

BG4ST500R1043                           

103 R1 

р. Благоевградска 

Бистрица от вливане на 
р. Диново дере до 

вливане на р. Славова 

BG4ST500R1045                           

104 R3 

р. Благоевградска 

Бистрица от вливане на 
р. Славова  до вливане 

на р. Хърсовска 

BG4ST500R1046 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.     

105 R5 
р.Струма от вливането 

на р.Стара река до 

вливането на р.Сушичка 

BG4ST500R1048                           

106 R5 

р.Струма от вливането 

на р.Благоевградска 
Бистрицас притоците и 

р.Четирка и 

р.Айдаровско дере во 
вливането на р.Стара 

река 

BG4ST500R1049                           

107 R3 

р. Градевска с десния си 
приток р. Осеновска от 

изворите до вливането 

им 

BG4ST500R1051                           
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№ по 

ред 

тип на 

тяло 

Име на повърхностно 

водно тяло 

Код на 
повърхностно 

водно тяло 

pН 
Разтвор

ен О2 

Електроп
роводимо

ст 

БПК5 N-NH4 N-NO2 N-NO3 N -общ P-PO4 P- общ 

Обща 

оценка по 

физико-

химични 

показатели 

Оценка по 

специфични 

замърсители 

Оценка на 

ХС (по 

приритетни 

вещества) 

108 R5 
р. Градевска от вливане 

на р. Осеновска до 
вливане в р. Струма 

BG4ST500R1052                           

109 R3 
р. Ощавска (Дяволска) 

от кота 1510 м. до 
вливане в р. Струма 

BG4ST500R1056 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.     

110 R1 
р. Санданска Бистрица 

от изворите до кота 590 
м. 

BG4ST500R1067                           

111 R5 
р. Дреновска от 

изворите до кота 815 м. 
BG4ST500R1130                           

112 R1 
р. Рилска от изворите до 

кота 1495 м. 
BG4ST500R1141                           

113 R3 
р. Джамбевска от 

изворите до кота 1020 м. 
BG4ST500R1142                           

114 R5 
р. Рилица от изворите до 

кота 1155 м. 
BG4ST500R1143                           

115 R1 

р. Славова от изворите 
до вливането и в 

р.Благоевградска 

Бистрица 

BG4ST500R1145                           

116 R3 
 р. Предимир от 

изворите до кота 895 м. 
BG4ST500R1146                           

117 R3 
р. Стружка от изворите 

до кота 1220 м. 
BG4ST500R1151                           
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№ по 

ред 

тип на 

тяло 

Име на повърхностно 

водно тяло 

Код на 
повърхностно 

водно тяло 

pН 
Разтвор

ен О2 

Електроп
роводимо

ст 

БПК5 N-NH4 N-NO2 N-NO3 N -общ P-PO4 P- общ 

Обща 

оценка по 

физико-

химични 

показатели 

Оценка по 

специфични 

замърсители 

Оценка на 

ХС (по 

приритетни 

вещества) 

118 R5 
р. Соколовска от 

изворите до кота 1405 м. 
BG4ST500R1152                           

119 R3 
р. Ощавска (Дяволска) 

от изворите до кота 1510 
м. 

BG4ST500R1156                           

120 R3 
 р. Елешница от 

изворите до кота 1005 м. 
BG4ST500R1242                           

121 R1 

р. Благоевградска 
Бистрица от изоворите 

до вливане на р. Диново 

дере 

BG4ST500R1245                           

122 R3 
р. Ковачица от изворите 

до кота 800 м. 
BG4ST500R1246                           

123 R3 
р. Валевица от изворите 

до кота 1395 м. 
BG4ST500R1251                           

124 R3 
р. Горанина река от 

изворите до кота 1470 м. 
BG4ST500R1342                           

125 R3 

р. Хърсовска от 
изворите до вливане в р. 

Благоевградска 

Бистрица 

BG4ST500R1346                           

126 R3 
р. Бялата река от 

изворите до кота 1185 м. 
BG4ST500R1351                           

127 R3 
р. Мирски дол от 

изворите до кота 815 м. 
BG4ST500R1451                           
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№ по 

ред 

тип на 

тяло 

Име на повърхностно 

водно тяло 

Код на 
повърхностно 

водно тяло 

pН 
Разтвор

ен О2 

Електроп
роводимо

ст 

БПК5 N-NH4 N-NO2 N-NO3 N -общ P-PO4 P- общ 

Обща 

оценка по 

физико-

химични 

показатели 

Оценка по 

специфични 

замърсители 

Оценка на 

ХС (по 

приритетни 

вещества) 

128 R3 
р. Каменица от изворите 

до кота 855 м. 
BG4ST500R1542                           

129 R3 
р. Осеновска река от 

изворите до кота 1310 м. 
BG4ST500R1551                           

130 R3 
р. Голяма Ломница с 

десния си приток Мала 
Ломница до кота 945 м. 

BG4ST500R1642                           

131 L1 
група езера "Източна/ 

(Западна Рила" - 
Черното езеро) 

BG4ST600L1007                           

132 L1 
група езера "Южна 

Рила" (Реджепско езеро) 
BG4ST600L1018 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.     

133 R3 
 р. Горица от изворите 

до кота 814 м. 
BG4ST600R033                           

134 R5 
р. Джубрена от изворите 

до вливане в р. 
Тополница 

BG4ST600R035 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.     

135 R3 
р. Отовица от изворите 

до вливане в р. Джерман 
BG4ST600R037                           

136 R3 
р. Дупнишка Бистрица 

от изворите до кота 740 
м. 

BG4ST600R038                           

137 R13 
р. Разметаница от 

изворите до вливане в р. 
Джерман 

BG4ST600R039                       Цианиди   
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№ по 

ред 

тип на 

тяло 

Име на повърхностно 

водно тяло 

Код на 
повърхностно 

водно тяло 

pН 
Разтвор

ен О2 

Електроп
роводимо

ст 

БПК5 N-NH4 N-NO2 N-NO3 N -общ P-PO4 P- общ 

Обща 

оценка по 

физико-

химични 

показатели 

Оценка по 

специфични 

замърсители 

Оценка на 

ХС (по 

приритетни 

вещества) 

138 R3 
р. Джерман с левия си 

приток р. Скакавица до 
кота 1052 м. 

BG4ST600R1031                           

139 R5 

р. Джерман от кота 1052  

м.  с  притока си р. 

Валявица и части от 

левите си притоци р. 

Фудина (от кота 900 м.) 

и р. Горица (от кота 814 
м.) до град Дупница 

BG4ST600R1032                           

140 R5 
р. Тополница от кота 
680 м. до вливане в р. 

Джерман 

BG4ST600R1034                           

141 R5 
р. Джерман от вливането 

на р. Отовица до 

вливане в р. Струма 

BG4ST600R1036                           

142 R5 
р.Фудина от изворите до 

кота 900 м. 
BG4ST600R1132                           

143 R5 
р. Тополница от 

изворите до кота 680 м. 
BG4ST600R1134                           

144 R5 
р. Бела вода от изворите 

до кота 920 м. 
BG4ST600R1136                           

145 L13 ЯЗОВИР ДРЕНОВ ДОЛ BG4ST700L1002                           

146 R5 

р. Струма от вливане на 

р. Треклянска до 

вливане на р. 
Соволянска Бистрица 

BG4ST700R017                           
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№ по 

ред 

тип на 

тяло 

Име на повърхностно 

водно тяло 

Код на 
повърхностно 

водно тяло 

pН 
Разтвор

ен О2 

Електроп
роводимо

ст 

БПК5 N-NH4 N-NO2 N-NO3 N -общ P-PO4 P- общ 

Обща 

оценка по 

физико-

химични 

показатели 

Оценка по 

специфични 

замърсители 

Оценка на 

ХС (по 

приритетни 

вещества) 

147 R3 
р. Ломничка от изворите 

до вливане в р. 
Драговищица 

BG4ST700R018                           

148 R3 

р. Драговищица от 
българо–сръбската 

граница до вливане в р. 

Струма 

BG4ST700R019                           

149 R5 

р. Струма от вливане на 
р. Соволянска Бистрица 

до вливане на р. 

Елешница 

BG4ST700R021                           

150 R5 
р. Гращица от изворите 

до вливане в р. Струма 
BG4ST700R024 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.     

151 R5 
р. Елешница от вливане 

на р. Речица до вливане 
в р. Струма 

BG4ST700R027 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.     

152 R5 
р. Струма от вливане на 

р. Елешница до вливане 
на р. Джерман 

BG4ST700R028                           

153 R5 
р. Лева река (Кознишка) 

от изворите до вливане в 
р. Струма 

BG4ST700R029 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.     

154 R5 
р. Соволянска Бистрица 

от кота 1195 м. до 
вливане в р. Струма 

BG4ST700R1020                           

155 R5 
р. Глогошка (Банщица) 

от кота 1160 м. до 
вливане в р. Струма 

BG4ST700R1022                           

156 R5 
р. Новоселска от 

изворите до вливане в р. 
Струма 

BG4ST700R1023 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.     
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№ по 

ред 

тип на 

тяло 

Име на повърхностно 

водно тяло 

Код на 
повърхностно 
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ст 
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специфични 

замърсители 

Оценка на 

ХС (по 

приритетни 

вещества) 

157 R3 
р.Елешница и притока и 

р.Речица до вливането 
им в р.Струма 

BG4ST700R1025 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.     

158 R5 
р. Лебница от изворите 

до кота 1300 м. 
BG4ST700R1120                           

159 R5 
р. Глогошка (Банщица) 

от изворите до кота 1160 
м. 

BG4ST700R1122                           

160 R5 
р. Ореховска от 

изворите до кота 945 м. 
BG4ST700R1123                           

161 R5 
р. Соволянска Бистрица 

от изворите до кота 1195 
м. 

BG4ST700R1220                           

162 R5 
р. Радушка от изворите 

до кота 995 м. 
BG4ST700R1222                           

163 R5 
р. Воденичица от 

изворите до кота 975 м. 
BG4ST700R1322                           

164 R5 

р. Треклянска с левия си 
приток р. Явор от 

изворите до вливане в р. 

Струма 

BG4ST800R016                           

165 L13 ЯЗОВИР ИЗВОР BG4ST900L014                           

166 L3 ЯЗОВИР СТУДЕНА BG4ST900L1001                           



 

 

76 

№ по 

ред 

тип на 

тяло 

Име на повърхностно 

водно тяло 

Код на 
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Оценка на 

ХС (по 

приритетни 

вещества) 

167 L13 ЯЗОВИР ДЯКОВО BG4ST900L1005                           

168 L13 
ЯЗОВИР ДОЛНА 

ДИКАНЯ 
BG4ST900L1008 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.     

169 L13 ЯЗОВИР ПЧЕЛИНА BG4ST900L1010                           

170 L4 
 ЯЗОВИР ЧОКЛЬОВО 

БЛАТО 
BG4ST900L1012 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.     

171 R5 
р. Струма от яз. Студена 

до вливане на р. Конска 
BG4ST900R003                       

Цианиди, 

мед 
  

172 R5 
р. Мещичка от изворите 

до вливане в р. Конска 
BG4ST900R004 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.     

173 R5 
р. Струма от вливане на 

р. Конска до яз. Пчелина 
BG4ST900R006                           

174 R5 
р. Светля от изворите до 

яз. Пчелина 
BG4ST900R011                           

175 R5 
р. Струма от яз. Пчелина 

до вливането на р. 
Треклянска 

BG4ST900R012                       Мед   

176 R5 
р. Оролачка (Косматица) 

от изворите до яз. Извор 
BG4ST900R013 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.     
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Обща 

оценка по 

физико-

химични 

показатели 

Оценка по 

специфични 

замърсители 

Оценка на 

ХС (по 

приритетни 

вещества) 

177 R5 
р. Оролачка (Косматица) 

от яз. Извор до вливане 
в р. Струма 

BG4ST900R015 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.     

178 R5 

р. Конска (от кота 840 
м.) с десния си приток р. 

Селска до вливане в р. 

Струма 

BG4ST900R1005                           

179 R5 
р. Арката от изворите до 

яз. Долна Диканя 
BG4ST900R1007 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.     

180 R13 
р. Арката от яз. Долна 

Диканя до вливане в р. 
Струма 

BG4ST900R1009                           

181 R5 
р. Конска от изворите до 

кота 840 м. 
BG4ST900R1105                           

182 R5 
р. Дълбоки дол от 

изворите до кота 875 м. 
BG4ST900R1107                           

183 R5 
р.Конска от изворите до 

кота 130м. 
BG4ST900R1205                           
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Приложение № 2: Стойностите за установените превишения по анализираните физикохимични елементи за качество, специфични замърсители 

и приоритетни вещества 

Buletin_BD%20ZBR_Danni_previshenia_GW_SW_2015.xlsx
Buletin_BD%20ZBR_Danni_previshenia_GW_SW_2015.xlsx

