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ІІ. Кратък преглед на значимите видове натиск и въздействие в 

резултат от човешка дейност върху състоянието на повърхностните и 

подземните води. 

 

Представена е информация за различните видове натиск, които оказват влияние 

върху състоянието на повърхностните и подземните води в басейна на река Места. 

Прегледът и идентификацията на значимия натиск и въздействия са необходими за 

изготвянето на програмите от мерки, за онези повърхностни и подземни водни тела, които 

са в риск да не постигнат добро състояние до 2015 г. В този раздел се дефинират 

конкретните причини и антропогенни въздействия, които влошават състоянието на 

водните тела.  

 

1. Преглед на значимите видове натиск и въздействие в резултат от човешката 

дейност върху състоянието на повърхностните води в басейна на река Места. 

 

Прегледът на значимите видове натиск е направен на базата на информация за 

количеството и качеството на водите в басейна на река Места, която беше събрана, 

систематизирана и анализирана, а именно: 

• данни от издадени разрешителни за водоползване – заустване на отпадъчни 

води, водоползване за питейни нужди, напояване, промишлени нужди, добив на инертни 

материали, хидроенергетика, изграждане на съоръжения и системи във водните обекти и 

други; 

• данни от контролни дейности по състояние на водни обекти, водовземни 

съоръжения и по издадени разрешителни; 

• данни от провеждан собствен мониторинг на отпадъчни води от титулярите на 

издадени разрешителни за заустване; 

• данни от контролен мониторинг на емитери, заустващи отпадъчни води, 

извършван от РИОСВ; 

• данни от мониторинг на имисионното състояние на повърхностни и подземни 

води, в рамките на националната мрежа за мониторинг на водите; 

• данни от стартиралите през 2008 г. програми за контролен и оперативен 

мониторинг на повърхностни и подземни води на БД ЗБР - Благоевград, осъществявани 

съгласно изискванията на чл. 8 от ЕРДВ ; 

• данни от други национални институции и ведомства, имащи отношение към 

управлението на водите в Р. България и провеждащи дейности по мониторинг на 

количесвени и качествени параметри на повърхностни води – НИМХ, МЗ, МЗГ; 

• данни от направени проучвания, пробовземания, измервания и изследвания в 

рамките на различни национални и международни проекти, обхващащи като тема 
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различните параметри на състоянието на повърхностните и подземните води в 

Западнобеломорски район.  

 

1.1. Видове значими точкови източници за замърсяване на повърхностните 

води. 

1.1.1. Зауствания от градски пречиствателни станции за отпадъчни води. 

 

В поречие Места единствената ГПСОВ, която пречиства води от населено място е 

ГПСОВ за град Разлог с реални жители 13 568, е.ж., оразмерена на вход за 18 834 е.ж. 

ГПСОВ е въведена в експлоатация на 26.06.2008 година и пречиства битово-фекалните и 

промишлени отпадъчни води на града. Приемник на пречистените води е река Изток, ІI – 

ра категория водопримник. 

В процес на проектиране и строителство с население над 10 000 е.ж. са две ГПСОВ. 

Подписан е договор за техническа помощ за подготовка на интегриран проект във водния 

сектор за градовете Асеновград, Гоце Делчев и Банско /Europe Aid 124486/D/SV/BG/, като 

две от целите на този проект са изготвяне на проекти за изграждане на ГПСОВ в градовете 

Банско и Гоце Делчев. Бенефициенти са съответно община Банско и община Гоце Делчев. 

 

1. ГПСОВ – гр. Банско:  

ГПСОВ – гр. Банско се проектира за 29 000 е.ж. Ще се състои от два модула, един 

за обслужване на местното население – 9 000 е.ж. и още един за натовареният 

туристически сезон – 20 000 е.ж., което от финансово-икономическа гледна точка е най-

добрият вариант с оглед на бъдещите експлоатационни и амортизационни разходи. 

Площадката за бъдещата ГПСОВ е отредена с решение на Общински съвет – гр. 

Банско и се чака Решение от Комисията за земеделските земи за преотреждане на статута 

на  земята. В момента се подготвя информацията, необходима за представяне в РИОСВ – 

гр. Благоевград за провеждане на процедурата по реда на гл. VІ от ЗООС за 

необходимостта от преценка по ОВОС за инвестиционното намерение. След приключване 

на тази процедура и след изготвянето на работния проект ще бъде проведена процедурата 

по реда на чл.46, ал.1, т.1, буква “д” от  ЗВ за издаване на разрешително за заустване на 

отпадъчни води. 

Съгласно подписаният договор за техническа помощ и времевият график за 

неговото изпълнение, който приключва в края на 2010г., може да се направи извода, че 

строително-монтажни дейности преди края на 2010г. няма да бъдат започнати.  

2. ГПСОВ – гр. Гоце Делчев: ГПСОВ – гр. Гоце Делчев /32 000 е.ж./ се проектира 

и ще се изгражда по цитираният по-горе договор за техническа помощ. И тук, както и в 

община Банско става въпрос за интегриран проект: водопровод, канализация и ГПСОВ, 
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като по отношение на водопровода и канализацията ще се извърши частично 

доизграждане и подмяна на стари, амортизирани участъци от съществуващата ВиК мрежа. 

Община Гоце Делчев е отредила площадка за ГПСОВ, има и изготвен ПУП. Готов е 

и техническият проект, същият обаче в момента се преработва от проектантите, като целта 

им е да отпадне стъпалото за денитрификация. Съображенията на проектанта са, че 

водоприемника на пречистените отпадъчни води р. Градска /Неврокопска/, поречие р. 

Места не е чувствителна зона и няма нормативни изисквания за товарите по азот и фосфор 

на изход на ГПСОВ. В тази връзка становището на БД ЗБР е проекта да не се преработва и 

ГПСОВ – гр. Гоце Делчев да бъде проектирана и построена по първоначално 

представеният проект и условията на издаденото Разрешително за заустване на отпадъчни 

води №43110007/29.06.2007г. 

Съгласно издаденото Разрешително за заустване на отпадъчни води 

№43110007/29.06.2007г. заустването на отпадъчните води след ГПСОВ ще бъде в р. 

Градска /Неврокопска/, ІІ категория. Разрешителното за заустване регламентира 

изграждане на ГПСОВ – гр. Гоце Делчев в имот № 228008, в м. “Заемджиков чифлик” – 

землище на гр. Гоце Делчев. ГПСОВ е оразмерена на вход за 31 773 е.ж., или 

приблизително за 32 000 е.ж., Крайният срок на действие на разрешителното е 

29.06.2010г. 

Съгласно подписаният договор за техническа помощ и времевият график за 

неговото изпълнение, по рано от средата на 2010г. не се очаква да започнат строително - 

монтажни дейности. 

 

1.1.2. По-големи населени места в басейна на река Места без изградени и 

действащи ПСОВ: 

 

Град Якоруда - 5 747 реални жители. Населеното място е със смесена 

канализационна система. Изградена е 95 % от канализацията. Състоянието на 

съществуващата канализационна система е добро. Няма изградена ГПСОВ.  

Град Белица – 3 149 реални жители. Населеното място има смесена канализационна 

система. Изградена е 98 % от канализационната мрежа. Състоянието на съществуващата 

канализационна мрежа е добро. Канализацията на гр. Белица се зауства в реката директно 

чрез 8 броя зауствания. Няма отпочнати процедури за изграждане на селищна 

пречиствателна станция. 

Град Банско – 8 645 реални жители. Населеното място е със смесена 

канализационна система. Изградена е 90 % от канализацията. Състоянието на 

съществуващата канализационна мрежа е добро. Гр.Банско има 4 броя зауствания в р. 

Глазне - втора категория водоприемник. В процес на проектиране и строителство е 

ГПСОВ - гр. Банско за 29000е.ж.  
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Село Добринище – 2 801 жители. Населеното място е със смесена канализационна 

мрежа. Изградена е 85 % от канализацията. Състоянието на съществуващата 

канализационна система е добро. Няма изведена процедура за изграждане на ПСОВ на 

населеното място. 

Град Гоце Делчев - 20 023 реални жители. Населеното място има смесена 

канализационна система. Изградена е 98 % от канализацията. Състоянието на 

съществуващата канализационна мрежа е добро. В процес на проектиране и строителство 

е ГПСОВ - гр. Гоце Делчев за 32000е.ж.  

Град Хаджидимово – 2 723 реални жители. Населеното място е със смесена 

канализационна система. Изградена е 83 % от канализацията. Състоянието на 

съществуващата канализационна мрежа е добро. ПСОВ- гр.Хаджидимово ще пречиства 

водите и на с.Ново Ляски с 511 жители, 42% изградена канализация. 

Село Гърмен - 1 716 реални жители. Населеното място има смесена 

канализационна система. Изградена е 100% от канализацията. Състоянието на 

съществуващата канализационна мрежа е добро. Няма отпочната процедура за изграждане 

на ПСОВ. 

Село Сатовча - 2 252 реални жители. Населеното място е със смесена 

канализационна система. Изградена е 88 % от канализацията. Има необходимост от 

изграждане на дъждовно-отводнителна канализация. Няма ПСОВ. 

 

1.1.3. Значими обекти, заустващи директно във водни обекти. 

 

С издадени разрешителни за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни 

обекти (дадени на карта II.1 по-долу) са бетонови възли, ТМСИ, канализационни 

колектори, комплекси-автомивка, бензиностанция, газстанция, гараж, кафе и бързо 

хранене, ПСОВ и др.  

По-значими обекти , заустващи директно във водни обекти са: 

• Бетонов възел-гр.Разлог; 

• Бетонов център и МСИ-с.Гърмен; 

• Бетонов възел-2, гр. Разлог; 

• Строителна база - ТМСИ, асфалтова база и бетонов център, с. Баничан; 

• ТМСИ "Хаджидимово", м. "св. Димитър", гр. Хаджидимово; 

• КК за : гр.Гоце Делчев, гр.Якоруда, гр.Белица, с.Краище, с. Копривлен, общ. 

Хаджидимово, с.Горно Краище, с Сатовча, с.Бачево, С.Баничан, с.Брезница, 

с.Баня, с.Мосомища, с.Елешница, с.Бабяк, с.Дъбница, с.Ваклиново и др.; 

• ТМСИ "Бистрица-2002", м. Мочура, земл. на гр. Г. Делчев; 

• ТМСИ-с. Баня, общ. Разлог; 

• ПСОВ-с. Елешница, общ. Разлог; 



План за  управление на речния басейн на река Места                                                                     Раздел ΙΙ 

 

 

 Басейнова дирекция Западнобеломорски район  

 

52 

• Комплекс Места, м. Барото, земл. на гр. Гоце Делчев; 

• Завод за слаботокови релета, с. Баня, общ. Разлог; 

• Свинекомплекс-с. Борово, общ. Гоце Делчев; 

• Бензиностанция "Бяла река"; 

• Мобилна ТМСИ - м. Чепелово поле, земл. на с.Балдево; 

• Мобилна ТМСИ - м.Гарван, гр. Банско; 

• ПСОВ Звезда - с. Елешница, водоприемник р.Вълчо дере; 

• Автомивка-с. Сатовча и други. 

 

В процес на проектиране и строителство са 17 обекти, като по-значими от тях ще 

бъдат : 

• Строителство на ГКК за: гр. Банско, с.Лъжница, с.Долен и др.; 

• Строителство на КК за: с.Кочан, за пром. Зона за с.Брезница, за 

с.Теплен, с.Илинден, с.Огняново, с.Корница, с.Буково и др.; 

• Строителство на ГПСОВ – община Гоце Делчев; 

• Строителство на ПСОВ към Ваканционен комплекс "Бриз", гр.Банско 

- м. "Забиница"; 

• Строителство на СПСОВ - за гр.Белица и др. 

 

1.1.4. КПКЗ индустрия - издаване на комплексни разрешителни за комплексно 

предотвратяване и контрол върху замърсяванията. 

 

В басейна на река Места действа един обект с издадено Комплексно разрешително 

от Министъра на околната среда и водите. Това е депото за ТБО – гр. Гоце Делчев. 

 

1.1.5. Други индустриални замърсители  

 

Това са предприятия, които формират и заустват във водните обекти или в 

градските канализационни мрежи вещества и съединeния, които са от списъците с 

приоритетните и опасни вещества. 

Предприятията, които заустват отпадъчни води, съдържащи приоритетни и опасни 

вещества в басейна на река Места са: 

• ”Магнетик хед текнолоджис” АД- Разлог; 

• " Завод за телефонна апаратура ” АД- гр.Банско, община Разлог; 

• "Калида" ООД – гр. Гоце Делчев; 

 

1.1.6. Разрешителен режим за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни 

обекти в басейна на река Места. 
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За всички обекти, формиращи отпадъчни води в резултат на производствена 

дейност, които заустват тези води в повърхностните водни обекти на територията на 

поречие Места, БД ЗБР – Благоевград издава разрешителни за заустване.  

За басейна на река Места в Западнобеломорски район - по данни на Регистъра на 

издадените разрешителни в БД ЗБР – Благоевград (към 30.06.2009 г.) са издадени общо 

119 броя разрешителни за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти, от 

които: 68 броя са за съществуващи обекти, 17 са за обекти със степен на изграденост – за 

проектиране и строителство и 34 броя са с изтекъл срок на разрешителното. 

Освен тези регистрирани точкови източници на замърсяване съществуват и 

определен брой други, които не са обхванати от разрешителния режим, но техния брой с 

течение на времето намалява. 

Главните точкови замърсители на повърхностните води в басена на река Места се 

явяват индустриалните предприятия и фирми, селскостопанските ферми и населените 

места – градове и села с изградени канализационни системи, но без изградени 

пречиствателни станции за отпадъчни води. 

 

1.1.7. Радиационно замърсяване на повърхностните води в басена на река Места. 

 

Радиационното състояние на почвите, дънните утайки и отпадъчните продукти от 

дейността на обекти - потенциални замърсители в басейна на река Места е оценено 

посредством анализ на проби от пунктове, попадащи в мониторинговата мрежа на 

страната и проби от точки извън мрежата. Измерените стойности се сравняват с фоновите 

величини, определени от дългогодишни наблюдения. 

От всички обекти с ликвидиран уранодобив в басейна на река Места са взимани 

проби и са правени анализи. Изследвани са съдържанията на следните естествени 

радионуклeиди: уран 238, радий 226, торий 232, калий 40, олово 210 и цезий 137. 

Обект “Елешница” – общ. Разлог – Повечето от взетите проби от необработваеми 

почви и дънни утайки показват характерни фонови стойности на изследваните естествени 

радионуклиди. Завишени съдържания на уран 238, радий 226 и олово 210 (до 10 пъти над 

фоновите стойности) са установени при проби от кариера „Копитото”, шахта „Поляне” и 

„Вълче дере”. 

Изследванията на водите от реките, протичащи в райони на контролираните обекти 

(р. Златарица) са с показатели под допустимите норми. 

Радиологичният контрол на руднични води установи повишени показатели във: 

• вода от щолна „Грудин дол”, щолна-54 и „Вълче дере” на обект „Елешница” 

– повишена обща алфа активност. 

Останалите проби, взети от районите на бивши уранодобивни обекти са с 
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радиологични показатели под ПДК. 

Резултатите от наблюденията и анализите в рамките на провеждания контрол върху 

радиационното състояние в басейна на река Места показват, че основните реки на 

територията на поречието са в добро радиационно състояние и стойностите на 

радиологичните показатели са значително под ПДК. 

 Точковите източници на замърсяване в басейна на река Места са дадени на Карта 

II.1. 
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1.2. Оценка на замърсяването от дифузни източници, включително преглед на 

ползването на земите. 

 

1.2.1. Оценка на замърсяването от дифузни източници на замърсяване в басейна на 

река Места. 

 

В настоящата оценка, като характерни за басейна на река Места са определени и ще 

бъдат разгледани по-подробно следните видове натиск:  

1. Дифузни замърсявания от населени места без изградени канализационни 

системи или не добре работещи такива; 

2. Дифузни замърсявания от земеделски площи, третирани с торове и 

препарати за растителна защита; 

3. Дифузно замърсяване от дейности по отглеждането на животни и употреба 

на полученият органичен тор. 

 

Допълнително, като източници на дифузно замърсяване с не достатъчно уточнени 

параметри и величина, са разгледани в резюме: 

1. Автомобилен и железопътен транспорт, както и дейности свързани с 

поддръжката на транспорта; 

2. Нерегламентирани сметища за твърди битови отпадъци; 

3. Сметища, хвостохранилища и последици от приключила минна дейност. 

 

1.2.2. Дифузни замърсявания от населени места, без изградени канализационни 

системи или не добре работещи такива. 

 

Населените места без изградени канализационни системи, както и населените 

места, от канализациите на които има значителни течове, по експертно мнение, са 

определени като един от най-значителните източници на дифузно замърсяване за басейна 

на река Места. Като основни вещества замърсители, с произход от населените места са 

описани и разгледани различните форми на азот и фосфор, както и общото органично 

натоварване, отразено по БПК5. Натоварването е посочено като единица товар върху 

определена площ, в случая – килограм на декар за година.  

Оценено е влиянието на градовете, селата и курортните местности в басейна на 

река Места, като в анализа са използвани официалните данни от преброяването на 

населението 2005 год., по данни от Националният статистически институт, ГИС слой със 

полигони на населените места ползван от МОСВ (допълнително обработен, за да се 

обединят населените места с повече от един полигон), както и наличните данни за 
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наличието и процента канализация на населените места. 

Като изходни количества при изчисленията за един Е.Ж бяха приети следните 

средни количества: по Азот – 3,5 кг/год., Фосфор 0,7 кг/год., и Биоразградима органика 

(отразена по БПК5) – 22 кг/год. Горепосочените стойности са изчислени на база 

нормативните стойности за 1 ЕЖ, заложени в Наредба № 6 от 9.11.2000 г. за емисионни 

норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, 

зауствани във водни обекти, от органичен биоразградим товар за денонощие, който има 

биохимична потребност от кислород за 5 денонощия (БПК5) 60 г. кислород. Като 

допълнителен източник на информация са ползвани нормите, заложени в техническите 

изисквания за проектиране на ПСОВ, както и съотношенията между ЕЖ и Една 

животинска единица (Еквивалент крава).  

 

При направената оценка е използвана наличната информация в БД ЗБР – 

Благоевград за степента на канализиране на населените места в басейна на река Места. 

Използвани са и данни от приключили и текущи проекти. За населени места, за които 

няма актуална и достоверна информация, беше използвана информацията, натрупана в 

хода на дейността на БД, като оценката е направена от експертите в БДЗБР - Благоевград. 

Населените места се разделиха на категории, за които се приеха следните средни 

проценти за обхват на канализационната система: 

• 90% за населени места от 10 000 до 100 000 жители; 

• 70% за населени места от 2 000 до 10 000 жители; 

• 50% за населени места от 500 до 2 000 жители; 

• 25% за населени места до 500 жители. 

 

Поради състоянието на канализационните системи (амортизация и техническо 

изпълнение), средният процент на загубите от тях е оценен на 35 %, като на база на този 

процент се преизчислява какво количество отпадни води от канализационните системи, 

съответно каква част от замърсяването по азот, фосфор и БПК5 (изразено посредством 

еквивалент жители), може да се разглежда като източник на дифузно замърсяване. 

 

На база на гореописаните данни и допускания е направен анализ на натиска, който 

оказват населените места върху определени площи от водосбора на водните тела в 

басейна на река Места.  

Резултатите от анализа са представени като количество замърсител, съответно азот, 

фосфор и по БПК5, на определена площ, източник на дифузно замърсяване. Като най-

информативно и сравнимо с други норми, беше избрана изразяването в килограми на 

декар за период от една година. Резултатите от анализа за натоварването по БПК5 са 

представени на Карта II.2. Натоварването по азот е дадено на Карта II.3, а по фосфор на 
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Карта II.4., където са обобщени резултатите и от други източници на азот и фосфор, 

описани по-долу. Визуално площите подложени на натоварване са разделени в пет 

категории за всяко от разглежданите дифузни замърсители. При интерпретирането на 

данните и оценка на натиска следва да се вземе предвид, че няма достоверни данни за 

това, как попадащите на дадена площ замърсители се натрупват, мигрират или 

преобразуват, като и как и при какви условия същите попадат във ВТ. Още повече, че така 

посочените дифузни “замърсители” на практика са хранителни вещества за формиране и 

увеличаване на първична продуктивност на екосистемите. 
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Карта II.2. Дифузно натоварването по БПК5 от населени места в басейна на река Места
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WGS84, UTM 35N
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Карта II.3. Общо натоварването по азот в басейна на река Места
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Карта II.3. Общо натоварването по азот в басейна на река Места
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1.2.3. Дифузни замърсявания от земеделски площи, третирани с торове и препарати 

за растителна защита  

 

Анализът е направен на база на данни от Агростатистика за средните “Добиви от 

земеделски култури – реколта 2007 г.” (Бюлетин №117 – януари 2008 г.). Площите, на 

които е разпределено дифузното натоварване от земеделски дейности са определени по 

Corine landscape, като извадка на площите подлагани на интензивно земеделие от всички 

земеделски площи. Допълнително са анализирани и данни от Националната система за 

мониторинг на околна среда (НСМОС), контролен и оперативен мониторинг на биогени и 

приоритетни вещества в басейна на река Места. 

Данните за 2008 г. и 2009 година сочат, че в повечето случаи във водните обекти не 

се откриват пестициди, като в много редки случай във водните проби се засичат следи от 

пестициди в стойности, близки до границите на чувствителност на методите (0,0001 мкг/л) 

и много под допустимите за питейни води категория А1 (0,001 мг/л). Стойности различни 

от нула са засечени за веществата трифлуралин (0,01µg/dm³) и нафтален (0,3µg/dm³). Тези 

резултати водят до извода, че към момента количествата и начина на ползване на ПРЗ в 

земеделието нямат значимо въздействие върху водните екосистеми в басейна на река 

Места, тъй като концентрациите им във водите са минимални или въобще не се откриват. 

Въпреки това, използваните в селското стопанство ПРЗ са потенциален източник на 

дифузно замърсяване за повърхностните и подземните ВТ със значителен негативен ефект 

върху водните екосистеми. В тази връзка активните съставки на ПРЗ са основна част от 

заложените вещества в програмите за мониторинг на приоритетни и опасни вещества.  

 

1.2.4. Дифузни замърсявания от дейности по отглеждането на животни и употреба 

на полученият органичен тор. 

 

Като основни вещества замърсители с произход от дейности, свързани с 

животновъдство са описани и разгледани общото натоварване по азот и фосфор. Не е 

правена оценка на въздействието на биоразградимата органика, оценена по БПК5, главно 

поради допускането, че голяма част от оборският тор преди да се използва преминава през 

дълъг процес на компостиране, а другата част се разпределя на практика върху почти 

цялата територия на общината. Анализите в басейна на река Места са направени по 

общини, на база на данни от преброяването на земеделските стопанства в България през 

2003 г. по данни от Агростатистика.  

Данните за броя на животните по общини, общият товар по азот и фосфор, както и 

натоварването върху земеделските площи за една година, по общини са посочени в 

Таблица II.5. Таблицата съдържа и обобщени данни за натоварването по общини, 

изчислено в Еквивалент животински единици. Изчисленията са направени на основата на 
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модела Венерблум, като са направени и някой допускания, главно поради факта, че 

ползваната в Румъния формула не включва много от видовете животни, за които има 

данни от преброяването 2003 г. (кози, зайци, биволи и пр.).  

Анализа на получените в Таблица II.5. резултати сочи, че дифузното замърсяване 

(съответно натоварване на ВТ) по азот и фосфор, предизвикано от дейности свързани с 

животновъдството, към момента може да бъде оценено като много слабо. Земеделските 

земи във всички общини в басейна на река Места са достатъчни да приемат полученият в 

резултат на отглеждането на животни оборски тор, като (при спазване на правилата за 

добри земеделски практики) това не би довело до увеличаване на натиска върху ВТ.
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Таблица II.5. Общо натоварване по азот и фосфор от дейности свързани с животновъдството 

 

Общини Биволи Крави Овце Кози Свине 
Едно-

копитни 
Птици Зайци 

Общ товар 

кг. азот за 

година за 

община 

Общо товар 

кг. фосфор 

за година за 

община 

Територия 

общината 

(декари) 

Зем. земи 

(декари) 

Натовар- 

ване по 

азот 

кг/декар 

за година 

Натовар- 

ване по 

фосфор 

кг/декар за 

година 

ЕЖЕ 

(ЕК) 

Банско 1286 810 3121 3688 1879 715 11003 290 324417 61934 476000 93623 3,5 0,7 3849 

Белица 2528 1490 6083 631 91 548 7507 277 402651 65966 294000 55636 7,2 1,2 4764 

Гоце Делчев 3283 1972 5960 4521 2659 2302 16522 1245 683571 122178 331000 101247 6,8 1,2 8091 

Гърмен 3675 1897 4889 3585 239 2360 13217 227 615614 100670 388000 91124 6,8 1,1 7282 

Разлог 1937 1026 3994 3401 1858 1055 11017 482 403373 74017 441000 118942 3,4 0,6 4780 

Сатовча 4871 2674 6464 2224 13 2682 3262 379 756018 119521 332000 141971 5,3 0,8 8929 

Симитли 1436 824 5515 6019 3551 1441 14107 681 476137 95108 554000 132484 3,6 0,7 5654 

Хаджидимово 2562 1445 4909 3910 958 1923 14416 526 516584 89276 328000 158474 3,3 0,6 6119 

Якоруда 3590 1865 6283 283 15 518 7098 622 489932 78192 340000 80572 6,1 1,0 5788 
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С цел да се направи обобщена оценка на комбинираният натиск върху определен 

водосбор, натоварването, предизвикано от дейности, свързани с отглеждането на животни, 

както и натоварването, получено от гореописаните източници на дифузно замърсяване, са 

илюстрирани на Карта II.3., показваща комбинираното натоварване по азот и Карта II.4., 

показваща комбинираното натоварване по фосфор. По този начин дифузното натоварване, 

предизвикано от определено вещество с различен произход (населени места, 

животновъдство, растениевъдство), може да бъде нанесено и оценено, като се отчете 

неговото натрупване и цялостното му влияние върху водосбора на водното тяло. 

 

1.2.5. Други източници на дифузно замърсяване, характерни за басейна на река 

Места. 

 

Автомобилният и железопътен транспорт са признати за един от значителните 

източници на дифузно замърсяване. Счита се, че транспорта е основен източник на 

замърсяване на почвите и водите с нефтопродукти и въглеводороди, както и с продукти от 

разпадането им. Друг източник на въздействие са обезлесителните мероприятия по 

железопътните линии и пътищата, когато се правят посредством пестициди. 

За целите на настоящият ПУРБ за басейна на река Места е изготвена Карта II.6. на 

вероятните зони на най-значимо въздействие от транспорт и свързани с транспорта 

дейности. Буферните зони около пътищата (площите), в които може да се очаква това 

въздействие да бъде най-силно са определени както следва:  

• За първокласни и второкласни пътища – по 50 метра от двете страни на пътя; 

• За третокласни пътища – по 25 метра от двете страни на пътя; 

• Полигоните на населените места като цяло. 

Като цяло, площите подложени на въздействие от транспорта и свързаните с 

транспорта дейности са многократно по-малки от площите подложени на въздействия от 

земеделски източници и интензивността на въздействието е значително по-малка от 

въздействието оказвано от населените места. 
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Карта II.6. Вероятни зони на въздействие от транспорт 

1:250 000
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WGS84, UTM 35N
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Друг значим проблем за басейна на река Места е проблемът с все още широко 

разпространената практика да се изхвърлят твърди битови отпадъци (ТБО) на 

нерегламентирани сметища, като най-често това са сухи дерета, дерета или заливни тераси 

на реки. Тази, забранена от закона практика е причина за постоянен процес на оттичане и 

просмукване на замърсени води в повърхностните и подземните ВТ. При високи води 

съществува риск за отмиване на ТБО, като замърсяването се пренася изцяло в 

повърхностните водни тела. На практика липсва информация за точният брой и площта на 

нерегламентираните сметища, както и количеството и вида на депонираните отпадъци. На 

Карта II.7. са посочени известните към момента нерегламентирани сметища в басейна на 

река Места. 

Поради липса на силно развита индустрия в региона, както и в непосредствена 

близост, трудно може да се говори за значими и постоянни атмосферни отлагания на 

определени вещества, причиняващи дифузно замърсяване. Данните от мониторинт на 

въздуха (в големите градове), както и от мониторинг на почви, извършвани от 

лабораториите на ИАОС, не показват наличие на такива дифузни замърсители.  
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Карта II.7. Нерегламентирани сметища в басейна на река Места
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1.3. Преглед на въздействието върху количеството на водите, вкючително 

водовземанията. 

 

Основните видовете водовземания , върху повърхностните водни тела, които са 

идентифицирани в басейна на река Места са : 

• За питейно - битово водоснабдяване на населени места; 

• За индустриални нужди; 

• За животновъдството; 

• За напояване в селското стопанство; 

• За промишленост; 

• За производство на електроенергия (хидроцентрали); 

• За открити мини и кариери; 

• Други големи водоползвания. 

 

Основните видове водовземания от повърхностните водни тела в басейна на река 

Места са дадени на Карта II.8. 
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"Светлина

-2"

МВЕЦ
"Светлина
-1"

МВЕЦ "Светлина
-3"

МВЕЦ
"Дряново"

МВЕЦ
"Натали"

1. МВЕЦ
"Туфча
-1".

2. МВЕЦ
"Туфча -2"

3. МВЕЦ
"Туфча
-3".

4. МВЕЦ
"Туфча
-4".

МВЕЦ
"Поленица"

МВЕЦ
"Марево"

МВЕЦ "Горно Краище"

МВЕЦ
"Перивол"

МВЕЦ
"Бачево"

Руслова
МВЕЦ "Филипово 2"

МВЕЦ
"Черна
Места"

МВЕЦ
"Каменица"

МВЕЦ
"Боголин"

ВЕЦ
"Дисилица"

МВЕЦ
"Лилия"

МВЕЦ
"Усоето
- 2"

МВЕЦ
"Долен"

МВЕЦ "Исток"

МВЕЦ
"Места"

МВЕЦ
"Канина 2"

МВЕЦ
"Златарица"

МВЕЦ "Бяла
Места 2"

МВЕЦ
"Кремен"

МВЕЦ
"Делчевска"

МВЕЦ
"Тупувишка"

МВЕЦ
"Мътница 2"

МВЕЦ
"Осеново"

МВЕЦ
"Белица 2"

МВЕЦ
"Усоето"

МВЕЦ
"Клинеца"

МВЕЦ
"Бачевска"

МВЕЦ
"Янколица"

МВЕЦ
"Перивол"

МВЕЦ "Канина 1"

МВЕЦ
"Станкова

река"

МВЕЦ
"Мътница 1"

МВЕЦ
"Белица"

МВЕЦ
"Белишка"

МВЕЦ
"Виктория"

МВЕЦ
"Места 1"

МВЕЦ
"Матан
дере"

МВЕЦ
"Нидимекс"

МВЕЦ
"Каменица"

МВЕЦ
"Костена"

МВЕЦ
"Плетена"

МВЕЦ
"Филипово"

МВЕЦ
"Вотръчка"

МВЕЦ "Ретиже"

ВЕЦ
"Якоруда"

МВЕЦ
"Черна"

ВЕЦ
"Топлика"

ВЕЦ
"Разлог"

МВЕЦ "ПВ
Туфча"

МВЕЦ "Бяла
Места"

МВЕЦ "Гарваница"

МВЕЦ
"Изворо"МВЕЦ

"Бяла
река"

МВЕЦ
"Мусомище"

МВЕЦ
"Ретиже 2";МВЕЦ

"Ретиже 1"

МВЕЦ
"Ретиже 3"

Разлог

Банско

Добринище

Гоце
Делчев

Якоруда

Хаджидимово

Белица

"НС"
ЕАД-София

ЕТ"Тотал Агро-88-Диана
Кехайова-Димитър
Кехайов-Иван Кехайов

ЕТ"Тотал Агро-88-Диана
Кехайова-Димитър

Кехайов-Иван Кехайов

"Булгарцвет-Баня"
ООД

ОбщинаБелица

41110026/21.04.2009г.

41110025/21.04.2009г.

41160010/21.04.2009г.

41130021/06.10.2008г.

41130020/06.10.2008г.

41160005/19.09.2008г.

41120004/08.08.2008г. 41130011/39581

41130017/39575

41130015/39549

41130012/39450

41130013/24.01.2008г.

41130010/08.11.2007г.

41130009/29.10.2007г. 41130007/20.08.2007г.

41160002/20.07.2007г.

400360/26.08.2005г.

41130005/16.07.2007г.

41110011/16.07.2007г.

41130003/16.04.2007г.

41130002/12.04.2007г.

41110008/10.04.2007г.

41110007/05.04.2007г.

41110006/26.03.2007г.

41110003/26.03.2007г.

41130013/39541

41110001/26.03.2007г.

400706/21.02.2007г.

400702/21.02.2007г.

400642/28.12.2006г.

400623/19.12.2006г.
400587/30.10.2006г.

400575/25.10.2006г.

41110002/26.03.2007г.

400391/15.11.2005г.

41160015/04.092009г. 41130032/17.08.2009г.

41110031/13.08.2009г.

41110030/13.08.2009г.

41130031/06.08.2009г.

41130027/28.04.2009г.

400571/16.10.2006г.

±
¢ Повърхностни водоползвания
0 Напояване
ВЕЦ
# работи
# не работи

ВТ категория "река"
ВТ категория "езеро"
Населени места
Граница на басейнова дирекция
Държавни граници

Р Е П У Б Л И К А  Г Ъ Р Ц И ЯР Е П У Б Л И К А  Г Ъ Р Ц И Я

Карта II.8.Основни видове водовземания от повърхностните водни тела

1:250 000
4 0 4 8 122

км

WGS84, UTM 35N
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Данните, с които разполага БД ЗБР – Благоевград за разрешените водни обеми по 

издадените разрешителни (до 30.06.2009 година) за различните видове водоползвания от 

повърхностни води за басейна на река Места са следните: 

• питейно-битово водоснабдяване – 4,883 млн. м³; 

• напояване – 10,119 млн. м³; 

• промишленост – 18,170 млн. м³; 

• енергетика (действащи ВЕЦ) – 264,038 млн. м³. 

Информация, използвана за изготвяне на оценката за въздействието от водовземане 

на повърхностните води е от: 

• Данни за естествен воден отток и измерени водни количества в хидрометрични 

станции и пунктове за мониторинг на повърхностни водни тела – категория 

реки; 

• Регистър на издадените разрешителни за ползване и водоползване на 

повърхностни водни обекти (до 30.06.2009г.); 

• Данни от измервателните устройства за съответните обекти в резултат на 

издадените разрешителни (до 30.06.2009г.); 

• Експертна оценка за влиянието върху водните тела на водоползването за 

различни нужди. 

 

1.4. Други въздействия – морфологични изменения, регулиране на оттока и др. 

Основните видове въздействия от тази група са следните: 

Регулиране на водния отток: 

• съоръжения за прехвърляния на водни количества в района, както и в съседни 

райони за басейново управление (деривации); 

• язовири използвани за напояване, напоителни системи; 

• водноелектрически централи. 

Промени в крайбрежната ивица (корекции, съоръжения за защита от наводнения); 

За рибовъдство; 

Наземна инфраструктура (пътища/мостове); 

Добив на инертни материали. 

Други морфологични изменения: 

В басейна на река Места са изградени 49 прага (дадени на Карта II.9.). 

 

Хидроморфологичните изменения и регулиране на оттока са дадени на Карта II.9. 

Хидроморфологични изменения и регулиране на оттока в басейна на река Места. 
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Добринишкa

Дрaглишкa рекa

Планински
езера - група
Западен Пирин

Планински
езера - група
Западна Рила

Планински
езера - група

Южна Рила

ЕТ Георги
Стоев

Ни-Ко
2004 ООД

Практикер
ЕООД

ЕТ Перун -
Костадин
Левенов

Погледец -
лесинвест
ЕООД

Агнеса
ЕООД

Агнеса
ЕООД

Емил
Серафимов

Мангушев
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ООД

"МВЕЦ-ХАДЖИДИМОВО"
ООД -

гр.Пловдив

"МВЕЦ-ХАДЖИДИМОВО"
ООД - гр.Пловдив

"МВЕЦ-ХАДЖИДИМОВО"
ООД - гр.Пловдив

"МВЕЦ
СВЕТЛИНА" ООД
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ООД

Аверс
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Карта II.9. Хидроморфологични изменения и регулиране на оттока 

1:250 000
4 0 4 8 122

км

WGS84, UTM 35N
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Оценката на степента на ерозията на повърхностните водни тела в басейна на река 

Места е дадена на Карта II.10. 
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±Оценка на риска от ерозия
0 Нас.места, води и земи с н.в.>1200 м
1 Слаб действителен риск
2 Слаб до умерен действителен риск
3 Умерен действителен риск
4 Умерен до висок действителен риск
5 Висок действителен риск
6 Много висок действителен риск
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Карта II.10. Оценката на степента на ерозията на повърхностните водни тела в басейна на река Места

1:250 000
4 0 4 8 122

км

WGS84, UTM 35N
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2. Оценка на състоянието на повърхностните водни тела. 

 

2.1. Оценка на екологичното състояние. 

 

2.1.1 Оценка на състоянието по биологични качествени параметри. 

 

Основни принципи, използвани при оценката на екологичният статус на ВТ в 

басейна на река Места са: 

1. При наличие на дълга поредица от данни (1998 г. – 2009 г.) по показателя 

АИБИ, за да се избегнат отклоненията, предизвикани от различната влажност на годините, 

резултатите бяха обработвани в две групи – за целият период и от последните 3 години, 

като по този начин се проследяваше тенденцията в промяната на статуса; 

• При констатиране на негативна тенденция, резултатите от минали периоди не 

бяха вземани предвид при оценката и като текущо състояние беше определяно 

най-лошото от последните 3 години; 

• При констатиране на позитивна тенденция в развитието на екологичният статус, 

състоянието беше определено като средна стойност състоянието през 

последните 3 години (при наличие на поне 2 числа) или като средна стойност за 

целият период; 

2. При наличие на повече от една точка за хидробиологичен мониторинг 

(ХБМ) в едно ВТ, като водещи при оценката бяха разглеждани пунктовете в долната част 

на водосбор, главно поради факта, че те са по-показателни за водното тяло като цяло; 

3. При наличие на значителни различия в статуса между резултатите от пункт 

в долната част на ВТ и по-горен пункт, когато по-горният участък показва резултати с две 

и повече степени по-нисък от по-ниско разположеният пункт (сравнително редки случай, 

показващи, че вероятно става дума за некоректно определяне на водните тела), крайната 

оценка се съобразява с тези по-ниски стойности, като: 

• В случай, че участъка, показващ по-нисък екологичен статус е значителен по 

размер по отношение на размера на цялото ВТ, крайната оценка на 

екологичният статус на ВТ е равна на оценката за този по-повлиян участък; 

• В случай, че участъка, показващ по-нисък екологичен статус е незначителен 

като размер, по отношение размера на цялото ВТ, то крайната оценка на 

екологичният статус е осреднена стойност от екологичната оценка на този 

поразен участък и най-ниско разположеният участък във водосбора. 

4. При наличие на стари данни от ХБМ, от периода 1998 – 2004 г., 

екологичният статус на ВТ е оценяван само в случаите, когато в последващият период не 

са възникнали нови въздействия, свързани с допълнително натоварване, промяна на 

оттока или други (повлияващи резултатите на АИБИ) хидроморфологични въздействия. 
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5. При липса на данни от ХБМ за дадено водно тяло, оценка на екологичен 

статус не е правена. Крайната оценка на състоянието е направена на база на данни по 

физико-химични параметри, както и по експертна оценка и аналогия с ВТ от същият тип 

със сходни водни количества, подложени на сходни въздействия. 

 

2.1.2. Оценка на състоянието по основни физикохимични показатели, подкрепящи 

биологичните. 

 

Основни принципи, използвани при оценката на физикохимичните показатели в 

басейна на река Места са: 

1. Използвани са данни от програмите за мониторинг на имисионното сътояние на 

повърхностните води – провеждан от БД ЗБР – Благоевград в периода от 2005 до 2007 г., 

както и новите програми за контролен и оперативен мониторинг на повърхностните води, 

провеждани от БД ЗБР – Благоевград, които стартираха през януари 2008 година. Тези 

мониторингови програми позволяват да се установи концентрацията на всеки един 

замърсител в различните части на повърхностните води – във всяко от водните тела, а в 

някои от пунктовете се измерват и водни количества.  

2. При липса на данни от ФХА за дадено водно тяло, оценка на екологичен статус 

не е правена. Крайната оценка на състоянието е направена на база на данни от ХБМ и 

хидроморфологични въздействия. 

 

Поради липсата на утвърдени и действащи класификационни системи за оценка на 

състоянието на повърхностните водни тела за категория „река” при оценката на 

физикохимичните показатели е използвана категоризацията по Наредба №7/1986 година, а 

за категория „езеро” са използвани нормите в Приложение № 1 към чл. 2, т.1 на 

действащата Наредба № 4/2000 г.- За качеството на водите за рибовъдство и за развъждане 

на черупкови организми. 

Разработената класификационна система за оценка на физикохимичните 

показатели на водните тела категория “река” е представена в приложение № 1 ( Раздел ІІ 

от общата част на ПУРБ).  

 

2.1.3. Оценка на състоянието по хидроморфологични въздействия. 

 

При оценката на хидроморфологичните въздействия е използвана наличната 

информация в БДЗБР-Благоевград за хидроложкия режим и морфологичните въздействия 

в басейна на река Места. 

Поради липса на утвърдена и действаща методика за оценка на натиска от 

водоотнемане от повърхностните водни тела оценката за въздействието от водовземане от 
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повърхностните води е направена като са сравнени данните за естествения отток за всяко 

повърхностно водно тяло с общото количество на всички водовземания, които се 

извършват в това тяло. При водоотнемания повече от 50 % от стойността на естествения 

отток в едно тяло се приема, че това тяло не е в добро състояние и се обявява в риск по 

отношение на въздействия от водоотнемане. Методиката е разгледана подробно в общата 

част на Раздел II. в точка Риск по хидроморфологични въздействия. 

 

2.2. Оценка на натиска по отношение на химично състояние – присъствие на 

приоритетни вещества и специфични замърсители. 

 

По данни от програмите за мониторинг  за всички повърхностни водни тела в 

басейна на река Места няма нито едно тяло , което да е в риск по отношение на химичното 

състояние. 

 

2.3. Резултати от определяне на натиска върху екологичното състояние на 

повърхностните водни тела – категория „река” и категория „езеро”. 

 

2.3.1. Резултати от анализа на биологичните качествени параметри. 

 

Направената оценка на 38 повърхностните водни тела - категория „река” в басейна 

на река Места по показателя АИБИ е дадена в Таблица II.12. и показват следните 

обобщени резултати: 

• в много добро състояние са 11 водни тела; 

• в добро състояние/потенциал са 11 водни тела; 

• в умерено състояние са 6 водни тела; 

• в незадоволително състояние е 1 водно тяло; 

• в лошо състояние/потенциал са 5 водни тела. 

Няма данни за 4 водни тела. 

 

2.3.2. Резултати от анализа на физикохимичните показатели за оценка на 

екологичното състояние на повърхностните водни тела – категория „река”. 

 

Резултатите от анализа на физикохимичните показатели за оценка на екологичното 

състояние на идентифицираните 38 повърхностни водни тела – категория “реки” в басейна 

на река Места (разгледани подробно в Раздел IV. Мониторинг на водите), са посочени в 

Таблица II.12. и показват следните обобщени резултати: 

• в добро състояние/потенциал са 13 водни тела; 

• в умерено състояние са 7 водни тела; 
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• в незадоволително състояние е 1 водно тяло; 

• в лошо състояние/потенциал са 2 водни тела. 

Няма данни за 15 водни тела. 

 

Непостигането на добро състояние и риска за тези тела е свързан най-често с 

превишенията на стойностите за различни замърсители, които са ключови параметри на 

използваната класификационна система - това са показателите БПК5, амониев азот, 

нитратен азот, нитритен азот, фосфор като РО4 (фосфати) и общ фосфор. 

 

Основните видове точкови въздействия, водещи до този резултат са:  

• зауствания от населени места и индустриални предприятия без изградени 

пречиствателни станции за отпадъчни води; 

• зауствания от населени места с действащи, но технологично остаряли и 

амортизирани ПСОВ; 

• дифузно замърсяване причинено от населени места без изградена канализация и от 

земеделски дейности; 

• комбиниран ефект от различни значими въздействия. 

 

При направената оценка на физикохимичните показатели нито едно повърхностно 

водно тяло категория „река” не попадна в “много добро състояние”, въпреки че определен 

брой от анализираните водни тела се използват като източници за питейно-битово 

водоснабяване и се намират в райони с липса на антропогенно въздействие.  

 

2.3.3. Резултати от анализа на физикохимичните показатели за оценка на 

екологичното състояние на повърхностните водни тела – категория „езеро”. 

 

При определяне на типовете повърхностни водни тела – категория “езеро” в 

басейна на река Места са обособени 2 водни тела категория „езеро” (високопланински 

езера в Рила и Пирин).  

Езерата се намират в трудно достъпни високопланински райони, които се 

характеризират с липса на конкретни антропогенни въздействия, т.е. – те са в неповлияно 

от човешката дейност състояние. Наблюдението на такъв тип водни обекти има за цел да 

проследява и оценява глобалните дългосрочни изменения в естествените условия. 

Информация за количествените и качествени прараметри на състоянието за 

високопланинските езера – стоящи води към момента на изготвянето на ПУРБ за басейна 

на река Места липсва. Има налична информация от провеждан мониторинг на НП “Рила” 

и НП “Пирин” за други типове планински езера, които са повлияни от антропогенна 

дейност – в тях са осъществявани дейности по привнасяне и зарибяване с нови рибни 



План за  управление на речния басейн на река Места                                                                     Раздел ΙΙ 

 

 

 Басейнова дирекция Западнобеломорски район  

 

79 

видове. Поради тази причина наличната информация не може да бъде използвана за 

целите на оценка на състоянието на идентифицираните в басейна на река Места 

повърхностни водни тела – категория „езера”.  

По експертна оценка и двете високопланински езера са оценени в много добро 

състояние. 

 

2.3.4. Резултати от анализа на хидроморфологични въздействия върху 

повърхностните водни тела – категория „реки”. 

 

Резултатите от направената оценка на натиска по отношение на 

хидроморфологичните въздействия на идентифицираните 38 повърхностни водни тела – 

категория “река” в басейна на река Места са следните: 

• в много добро състояние са 2 водни тела; 

• в добро състояние са 24 водни тела; 

• в умерено състояние/потенциал са 11 водни тела; 

• в незадоволително състояние е 1 водно тяло. 

 

Оценката на въздействието по водоотнемане и морфологични въздействия върху 

повърхностните водни тела категория “река” в басейна на река Места е представена в 

Таблица II.11. 

 

Таблица II.11. Оценка на хидроморфологичните въздействия върху повърхностните водни тела 

категория “река” в басейна на река Места. 

 

N по 

ред 
Код EU_CD 

Описание на водното 

тяло 

Хидроложки 

режим 

Морфологични 

въздействия 

Оценка по хидро- 

морфологични  

въздействия 

1 BG4ME900R078 

Река Черна Места от 

изворите до вливането й в 

река Места. 

Водоотнемане  

до 50 % 
добро състояние умерено състояние 

2 BG4ME900R079 

Река Бяла Места от 

изворите до вливането й в 

река Места. 

Водоотнемане  

до 50 % 
добро състояние умерено състояние 

3 BG4ME900R080 

Река Места  в участъка от 

вливането на притоците й 

Бяла и  Черна Места, до 

вливането й в река Изток. 

Водоотнемане до 

50 % 
добро състояние умерено състояние 

4 BG4ME900R081 

Река Белишка с левия й 

приток река Вотръчка от 

изворите до вливането им 

Водоотнемане до 

25 % 
добро състояние добро състояние 

5 BG4ME900R082 

Река Белишка от 

вливането на река 

Вотръчка до вливането й в 

река Места. 

Водоотнемане до 

25 % 
добро състояние добро състояние 

6 BG4ME900R083 

Река Бабешка от изворите 

до вливането й в река 

Места. 

Водоотнемане до 

25 % 
добро състояние добро състояние 
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N по 

ред 
Код EU_CD 

Описание на водното 

тяло 

Хидроложки 

режим 

Морфологични 

въздействия 

Оценка по хидро- 

морфологични  

въздействия 

7 BG4ME800R084 
Река Изток от изворите до 

вливането й в река Места. 

Водоотнемане до 

25 % 
добро състояние добро състояние 

8 BG4ME800R087 
Бела река от изворите до 

вливането й в река Изток. 

Водоотнемане  

до 25 % 

умерено състояние 

променено 

състояние в 

значителна степен 

по основните 

морфологични 

елементи и 

непрекъснатост 

умерено състояние 

9 BG4ME800R088 

Река Седрач (Бачевска) от 

изворите до вливането й в 

река Изток. 

Водоотнемане до 

25 % 
добро състояние добро състояние 

10 BG4ME800R089 

Река Драглишка от 

изворите до вливането й в 

река Изток. 

Водоотнемане до 

25 % 
добро състояние добро състояние 

11 BG4ME800R085 

Река Глазне (Дeмяница) с 

левия си приток река 

Бъндерица от изворите до 

вливането им 

Водоотнемане до 

25 % 
добро състояние добро състояние 

12 BG4ME800R086 

Река Глазне от вливането 

на река Бъндерица до 

вливането й в река Изток. 

Водоотнемане до 

25 % 
добро състояние добро състояние 

13 BG4ME700R090 

Река Места от вливането 

на река Изток до 

вливането на река 

Рибновска. 

Водоотнемане  

до 25 % 
добро състояние добро състояние 

14 BG4ME700R091 

Река Ръждавица от 

изворите до вливането й в 

река Места. 

Водоотнемане до 

25 % 
добро състояние добро състояние 

15 BG4ME700R092 

Река Златарица от 

изворите до вливането й  в 

река Места. 

Водоотнемане  

до 25 % 
добро състояние добро състояние 

16 BG4ME700R093 

Река Добринишка 

(Дисилица) от изворите до 

вливането й в река Места. 

Водоотнемане  

до 25 % 
добро състояние добро състояние 

17 BG4ME700R094 

Река Безбожка от изворите 

до вливането й в река 

Места. 

Водоотнемане  0 

% 

мн. добро 

състояние 
мн. добро 

състояние 

18 BG4ME700R095 

Река Мътеница (Матан 

дере) от изворите до 

вливането й в река Места. 

Водоотнемане  

до 25 % 
добро състояние добро състояние 

19 BG4ME700R096 

Река Ретиже от изворите 

до водохващането на  ВЕЦ 

“Ретиже–1” на кота 1635 

м. 

Водоотнемане 0  

% 

мн. добро 

състояние 
мн. добро 

състояние 

20 BG4ME700R097 

Река Ретиже от 

водохващането на  ВЕЦ 

“Ретиже–1”  на кота 1635м 

до вливането й в река 

Места. 

Водоотнемане  

до 75 % 

умерено състояние 

променено 

състояние в 

значителна степен 

по основните 

морфологични 

елементи и 

непрекъснатост 

незадоволително 

състояние 
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N по 

ред 
Код EU_CD 

Описание на водното 

тяло 

Хидроложки 

режим 

Морфологични 

въздействия 

Оценка по хидро- 

морфологични  

въздействия 

21 BG4ME700R098 

Река Градинишка 

(Осеновска) от изворите 

до вливането й в река 

Места. 

Водоотнемане  

до 25 % 
добро състояние добро състояние 

22 BG4ME700R099 

Река Лъкенска 

(Кременска) от изворите 

до вливането й в река 

Места. 

Водоотнемане  

до 25 % 
добро състояние добро състояние 

23 BG4ME700R100 

Река Каменица от 

изворите до вливането й в 

река Места. 

Водоотнемане  

до 25 % 
добро състояние добро състояние 

24 BG4ME700R101 

Река Костена от изворите 

до вливането й в река 

Места. 

Водоотнемане  

до 25 % 
добро състояние добро състояние 

25 BG4ME700R102 

Река Рибновска  от 

изворите до вливането й в 

река Места. 

Водоотнемане до 

50 % 
добро състояние умерено състояние 

26 BG4ME700R103 

Река Места от вливането 

на река Рибновска до 

вливането на река Канина. 

Водоотнемане до 

25 % 

умерен потенциал 

(СМВТ)  

корекция с 

нарушени проектни 

параметри –

ширина, дълбочина, 

скорост и 

непрекъснатост 

умерен потенциал 

27 BG4ME700R104 
Река Туфча от изворите до 

края на с.Брезница. 

Водоотнемане  

до 25 % 
добро състояние добро състояние 

28 BG4ME700R105 

Река Туфча от село 

Брезница до вливането си 

в река Места. 

Водоотнемане до 

25 % 
добро състояние добро състояние 

29 BG4ME600R106 

Река Канина с десния си 

приток река Вищерица от 

изворите до вливането й  в 

река Места. 

Водоотнемане  

до 50 % 
добро състояние умерено състояние 

30 BG4ME500R107 

Река Места от вливането 

на река Канина до вливане 

на река Мътница. 

Водоотнемане до 

25 % 

умерен потенциал 

(СМВТ) 

корекция с 

нарушени проектни 

параметри –

ширина, дълбочина, 

скорост 

умерен потенциал 

31 BG4ME500R108 

Река Неврокопска 

(Тупувишка) от изворите 

до вливането на левия й 

приток  река Добротинска. 

Водоотнемане до 

25 % 
добро състояние добро състояние 

32 BG4ME500R109 

Река Неврокопска 

(Тупувишка) от вливането 

на река Добротинска до 

вливането й в река Места. 

Водоотнемане до 

25 % 

умерен потенциал 

(СМВТ) 

 

умерен потенциал 

33 BG4ME500R110 

Река Дъбнишка от 

изворите до вливането й в 

река Места. 

Водоотнемане до 

25 % 
добро състояние добро състояние 

34 BG4ME500R111 

Река Топлика от изворите 

до вливането й в река 

Места. 

Водоотнемане до 

25 % 
добро състояние добро състояние 
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N по 

ред 
Код EU_CD 

Описание на водното 

тяло 

Хидроложки 

режим 

Морфологични 

въздействия 

Оценка по хидро- 

морфологични  

въздействия 

35 BG4ME400R112 

Река Мътница от изворите 

до вливането й в река 

Места. 

Водоотнемане до 

25 % 
добро състояние добро състояние 

36 BG4ME100R113 

Река Места от вливането 

на река Мътница до 

границата. 

Водоотнемане до 

25 % 
добро състояние добро състояние 

37 BG4ME200R114 

Река Сатовчанска 

Бистрица от изворите до 

вливането на десния й 

приток река Дяволски дол. 

Водоотнемане  

до 50 % 
добро състояние умерено състояние 

38 BG4ME200R115 

Река Сатовчанска 

Бистрица от вливането на 

река Дяволски дол до 

вливането й в река Места. 

Водоотнемане до 

50 % 
добро състояние умерено състояние 

 

2.3.5. Обобщена оценка на състоянието на повърхностните водни тела - категория 

“река”. 

 

Оценката на състоянието на повърхностните водни тела – категория „река” е 

изготвена като са взети в предвид и трите компонента на екологичното състоянието – 

физикохимични параметри, хидроморфологични въздействия и биологични качествени 

параметри - АИБИ. Определящо за крайната оценка на състоянието е най-лошото от тези 

три състояния за всяко повърхностно водно тяло. 

Резултатите от направената оценка на натиска са показани в Таблица II.12. и са 

визуализирани на Карта II.13. Оценка на състоянието на повърхностните водни тела в 

басейна на река Места в резултат на антропогенното въздействие. 
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От идентифицираните 38 повърхностни водни тела – категория “река” в басейна на 

река Места: 

• в много добро състояние е 1 водно тяло; 

• в добро състояние са 16 повърхностни водни тела; 

• в умерено състояние/потенциал са 14 повърхностни водни тела; 

• в незадоволително състояние са 2 повърхностни водни тела; 

• в лошо състояние/потенциал са 5 повърхностни водни тела.  
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Таблица II.12. Обобщена оценка на състоянието на повърхностните водни тела категория “река” в басейна на река Места. 

 

N по 

ред 
Код EU_CD Описание на водното тяло Оценка по ФХП 

Оценка по 

хидроморфологични 

въздействия 

Екологичен статус (по 

АИБИ) 

Обща оценка на 

състояние/потенц

иал 

1 BG4ME900R078 
Река Черна Места от изворите до 

вливането й в река Места. 
добро състояние умерено състояние добро състояние 

умерено 

състояние 

2 BG4ME900R079 
Река Бяла Места от изворите до 

вливането й в река Места. 
добро състояние умерено състояние много добро състояние 

умерено 

състояние 

3 BG4ME900R080 

Река Места в участъка от вливането 

на притоците й Бяла и Черна Места, 

до вливането й в река Изток. 

умерено състояние умерено състояние умерено състояние 
умерено 

състояние 

4 BG4ME900R081 

Река Белишка с левия й приток река 

Вотръчка от изворите до вливането 

им 

добро състояние добро състояние много добро състояние добро състояние 

5 BG4ME900R082 

Река Белишка от вливането на река 

Вотръчка до вливането й в река 

Места. 

умерено състояние добро състояние умерено състояние 
умерено 

състояние 

6 BG4ME900R083 
Река Бабешка от изворите до 

вливането й в река Места. 
няма данни добро състояние умерено състояние 

умерено 

състояние 

7 BG4ME800R084 
Река Изток от изворите до вливането 

й в река Места. 
умерено състояние добро състояние умерено състояние 

умерено 

състояние 

8 BG4ME800R087 
Бела река от изворите до вливането й 

в река Изток. 
умерено състояние умерено състояние 

незадоволително 

състояние 
незадоволително 

състояние 

9 BG4ME800R088 
Река Седрач (Бачевска) от изворите 

до вливането й в река Изток. 
няма данни добро състояние много добро състояние добро състояние 

10 BG4ME800R089 
Река Драглишка от изворите до 

вливането й в река Изток. 
няма данни добро състояние много добро състояние добро състояние 

11 BG4ME800R085 

Река Глазне (Дeмяница) с левия си 

приток река Бъндерица от изворите 

до вливането им 

добро състояние добро състояние добро състояние добро състояние 

12 BG4ME800R086 

Река Глазне от вливането на река 

Бъндерица до вливането й в река 

Изток. 

лошо състояние добро състояние лошо състояние лошо състояние 
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N по 

ред 
Код EU_CD Описание на водното тяло Оценка по ФХП 

Оценка по 

хидроморфологични 

въздействия 

Екологичен статус (по 

АИБИ) 

Обща оценка на 

състояние/потенц

иал 

13 BG4ME700R090 

Река Места от вливането на река 

Изток до вливането на река 

Рибновска. 

умерено състояние добро състояние добро състояние 
умерено 

състояние 

14 BG4ME700R091 
Река Ръждавица от изворите до 

вливането й в река Места. 
няма данни добро състояние няма данни добро състояние 

15 BG4ME700R092 
Река Златарица от изворите до 

вливането й в река Места. 

незадоволително 

състояние 
добро състояние лошо състояние лошо състояние 

16 BG4ME700R093 

Река Добринишка (Дисилица) от 

изворите до вливането й в река 

Места. 

умерено състояние добро състояние умерено състояние 
умерено 

състояние 

17 BG4ME700R094 
Река Безбожка от изворите до 

вливането й в река Места. 
няма данни много добро състояние много добро състояние 

много добро 

състояние 

18 BG4ME700R095 

Река Мътеница (Матан дере) от 

изворите до вливането й в река 

Места. 

няма данни добро състояние няма данни добро състояние 

19 BG4ME700R096 

Река Ретиже от изворите до 

водохващането на ВЕЦ “Ретиже–1” 

на кота 1635 м. 

добро състояние много добро състояние няма данни добро състояние 

20 BG4ME700R097 

Река Ретиже от водохващането на 

ВЕЦ “Ретиже–1” на кота 1635м до 

вливането й в река Места. 

добро състояние 
незадоволително 

състояние 
добро състояние 

незадоволително 

състояние 

21 BG4ME700R098 

Река Градинишка (Осеновска) от 

изворите до вливането й в река 

Места. 

няма данни  добро състояние няма данни добро състояние 

22 BG4ME700R099 

Река Лъкенска (Кременска) от 

изворите до вливането й в река 

Места. 

няма данни добро състояние много добро състояние добро състояние 

23 BG4ME700R100 
Река Каменица от изворите до 

вливането й в река Места. 
няма данни добро състояние много добро състояние добро състояние 

24 BG4ME700R101 
Река Костена от изворите до 

вливането й в река Места. 
няма данни добро състояние много добро състояние добро състояние 

25 BG4ME700R102 
Река Рибновска от изворите до 

вливането й в река Места. 
няма данни умерено състояние лошо състояние лошо състояние 



План за  управление на речния басейн на река Места                                                                     Раздел ΙΙ 

 

 

 Басейнова дирекция Западнобеломорски район  

 

87 

N по 

ред 
Код EU_CD Описание на водното тяло Оценка по ФХП 

Оценка по 

хидроморфологични 

въздействия 

Екологичен статус (по 

АИБИ) 

Обща оценка на 

състояние/потенц

иал 

26 BG4ME700R103 

Река Места от вливането на река 

Рибновска до вливането на река 

Канина. 

добър потенциал 
умерен потенциал 

(СМВТ) 
добър потенциал 

умерен потенциал 

(СМВТ) 

27 BG4ME700R104 
Река Туфча от изворите до края на 

с.Брезница. 
добро състояние добро състояние много добро състояние добро състояние 

28 BG4ME700R105 
Река Туфча от село Брезница до 

вливането си в река Места. 
умерено състояние добро състояние умерено състояние 

умерено 

състояние 

29 BG4ME600R106 

Река Канина с десния си приток река 

Вищерица от изворите до вливането 

й в река Места. 

добро състояние умерено състояние добро състояние 
умерено 

състояние 

30 BG4ME500R107 
Река Места от вливането на река 

Канина до вливане на река Мътница. 
добър потенциал 

умерен потенциал 

(СМВТ) 
добър потенциал 

умерен потенциал 

(СМВТ) 

31 BG4ME500R108 

Река Неврокопска (Тупувишка) от 

изворите до вливането на левия й 

приток река Добротинска. 

няма данни добро състояние много добро състояние добро състояние 

32 BG4ME500R109 

Река Неврокопска (Тупувишка) от 

вливането на река Добротинска до 

вливането й в река Места. 

лош потенциал 
умерен потенциал 

(СМВТ)  
лош потенциал 

лош потенциал 

(СМВТ) 

33 BG4ME500R110 
Река Дъбнишка от изворите до 

вливането й в река Места. 
няма данни добро състояние лошо състояние лошо състояние 

34 BG4ME500R111 
Река Топлика от изворите до 

вливането й в река Места. 
няма данни добро състояние добро състояние добро състояние 

35 BG4ME400R112 
Река Мътница от изворите до 

вливането й в река Места. 

добро състояние 

 
добро състояние добро състояние добро състояние 

36 BG4ME100R113 
Река Места от вливането на река 

Мътница до границата. 
добро състояние добро състояние добро състояние добро състояние 

37 BG4ME200R114 

Река Сатовчанска Бистрица от 

изворите до вливането на десния й 

приток река Дяволски дол. 

няма данни умерено състояние много добро състояние 
умерено 

състояние 

38 BG4ME200R115 

Река Сатовчанска Бистрица от 

вливането на река Дяволски дол до 

вливането й в река Места. 

добро състояние умерено състояние добро състояние 
умерено 

състояние 
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2.4. Празноти и липса на информация. 

 

За 15 водни тела категория „река” в басейна на река Места не е провеждан 

мониторинг и няма данни за физико-химичните показатели. Поради тази причина към 

настоящия момент тези тела не могат да бъдат класифицирани по отношение на физико-

химични показатели, но за оценка на въздействията върху тях и определяне на 

състоянието им са използвани останалите компоненти – хидроморфологични въздействия 

и преди всичко оценка на екологичното състояние по биотичен индекс, който съгласно 

ЕРДВ е водещ при определяне на състоянието на водните тела. 

За 4 водни тела няма данни за хидробиологичен мониторинг. При тяхната оценка е 

използвана наличната информация за хидроморфологичните въздействия и данните от 

физико-химичните анализи. 

Липсата на определени референтни стойности за биологични качествени параметри 

за всички типове повърхностни водни тела категория “река”в Западнобеломорски район и 

в частност на басейна на река Места не позволява да бъдат пресметнати и представени 

числово коефициентите EQR. 

Крайно недостатъчни са данните от провеждан собствен мониторинг на емитери, 

формиращи отпадъчни води – по отношение на количество и качество на заустваните 

отпадъчни води, както и от титуляри на разрешителни за водоползване за други цели. 

Един по-засилен контрол по изпълнение на условията на вече издадените разрешителни 

би довел до значително разширяване на базата данни за оказвания натиск и въздействия 

върху водните тела и последващо по-детайлно и по-достоверно тяхно анализиране и 

оценка. 

Липсата на подходящи методики за оценка на различните видове натиск върху 

повърхностните и подземните тела доведе до невъзможност да се проследят и анализират 

в детайли някои от въздействията, до невъзможност да се оцени тяхната големина и сила - 

например при оценка на дифузните източници на замърсяване или при оценката на 

хидроморфологичните въздействия. При тези видове оценки на натиска е подходено 

главно от експертна гледна точка. 

 

2.5. Препоръки за проучвателен мониторинг. 

 

Липсата на данни за химичното и екологично състояние на някои повърхностни 

водни тела, както и на данни за химичното и количествено състояние на някои подземни 

водни тела ще бъде отстранена чрез промяна в програмите за мониторинг на 

повърхностни води на БД ЗБР – Благоевград. Ще бъдат избрани и изградени нови 

пунктове за мониторинг в тези тела, ще се разработят допълнителни програми за 

мониторинг в тях и по този начин ще бъдат набавени данни за всички параметри на 
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състоянието. 

 

3. Преглед на значимите натоварвания върху подземните води. 

 

В басейна на река Места са идентифицирани 15 подземни водни тела, разположени 

в 5 водоносни хоризонта, дадени в Таблица II.14. Подземни водни тела в басейна на река 

Места. 

 

Таблица II.14. Подземни водни тела в басейна на река Места 

 

Номер Слой 
Стар 

код 
Нов код Име 

1 BG142 BG4G000000Q008 Порови води в кватернер - Разлог 

2 BG143 BG4G000000Q009 Порови води в кватернер - Гоце Делчев 

3 

Кватер- 

нер 
BG146 BG4G000QNPg010 

Порови води в кватернер-Неоген-Палеоген - 

Доспат 

       

4 BG142 BG4G000000N016 Порови води в неоген - Разлог 

5 
неоген 

BG143 BG4G000000N017 Порови води в неоген - Гоце Делчев 

       

6 няма BG4G00000Pg038 Порови води в палеогенски седиментен комплекс 

7 

Палео- 

ген няма BG4G00000Pg018 
Пукнатинни води в Гоцеделчевски палеогенски 

водоносен хоризонт 

       

8 

BG159 BG4G0PzC2Pg019 

Пукнатинни води в Тешовски, Спанчевски, 

Централнопирински, Безбожки, Игралишки, 

Кресненски плутони 

9 
няма BG4G00000C2020 

Пукнатинни води в Барутин-буйновски интрузив, 

Долнодряновски плутон 

10 
BG160 BG4G000PzC2021 

Пукнатинни води в Южнобългарски гранити, 

Калински плутон 

11 няма BG4G000PtPz024 Пукнатинни води в Рило-пирински метаморфити 

12 

Пукна- 

тинни 

няма BG4G000PtPz026 

Пукнатинни води в Западно-родопски 

метаморфити - гнайси, шисти, мрамори, 

амфиболити 

     

13 няма BG4G0000Pt1030 Сатовчански карстов басейн 

14 BG161 BG4G0000Pt3031 Разложки карстов басейн 

15 

карст 

BG163 BG4G0000Pt1036 Гоцеделчевски карстов басейн 

 

3.1. Замърсяване от точкови източници върху подземните води. 

 

В басейна на река Места няма разрешени директни зауствания на отпадъчни води в 

подземните води.  

Като точкови замърсители на подземни води се явяват следните дейности: 

• големи течове от канализационни системи; 
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• стари складове за препарати за растителна защита; 

• недобре стопанисвани и експлоатирани водовземни съоръжения от подземни 

води и такива в лошо техническо състояние. 

 

Прегледът на значимите видове натиск от точкови източници върху химичното 

състояние на подземните водни тела в басейна на река Места е направен на базата на 

следната информация за качеството на подземните води, на територията на БД ЗБР – 

Благоевград, която беше събрана, систематизирана и анализирана, а именно: 

• данни от преписките по издаване на разрешителни за водоползване от подземни 

води – протоколи за физико-химични анализи, хидгогеоложки и хидрохимични 

проучвания, приложени към документацията по подготовка за издаване на 

разрешителните за водоползване; 

• данни от провеждан собствен мониторинг и химични анализи на ползваните 

подземни води от титулярите на издадени разрешителни; 

• данни от мониторинг на химичното състояние на подземни води, в рамките на 

националната мрежа за мониторинг на водите – до 2007 г, включително; 

• данни от стартиралите през 2008 г. програми за контролен мониторинг на 

подземни води на БД ЗБР - Благоевград, осъществявани съгласно изискванията 

на чл. 8 от ЕРДВ; 

• данни от други национални институции и ведомства, имащи отношение към 

управлението на водите в Р. България и провеждащи дейности по мониторинг 

на качествени компоненти и замърсители на подземни води – МЗ, МЗХ; МРРБ; 

• данни от направени проучвания, пробовземания, измервания и изследвания в 

рамките на различни национални и международни проекти, обхващащи като 

тема различните компоненти на състоянието на подземните води в 

Западнобеломорски район.  

 

Оценката на въздействието върху химичното състояние на подземните води е 

направена по методика, описана в Раздел ІІ на Общата част на ПУРБ. 

 

3.2. Оценка на замърсяването от дифузни източници върху подземните води. 

 

Дифузните източници на замърсяване на подземните води са същите, които са 

идентифицирани и описани като такива в точка 1.2. Преглед на дифузните източници на 

замърсяване върху повърхностните води и оказват своето влияние и натиск върху 

подземните води. В настоящия момент липсва разработена и действаща методика, с която 

може да се определи степента на въздействие и големината на това въздействие от 

конкретен дифузен източник на замърсяване по отделно върху повърхностните и върху 
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подземните води. Поради тази причина е направена само идентификация на дифузните 

източници на замърсяване на водите, без да се анализира значимостта, степента и 

големината на тяхното въздействие върху повърхностните и подземните води. 

 

3.3. Въздействие върху количеството на водите, включително водовземанията. 

 

Количественият статус на подземните водни тела може да бъде само два вида – 

добър или лош. Добър количествен статус на подземно водно тяло е онзи, при който 

водоползването от едно тяло не превишава неговите естествени водни ресурси (наличния 

ресурс от подземни води).  

При определяне на количественото състояние на подземните водни тела в басейна 

на река Места е подходено по следния начин : За всяко подземно водно тяло са сравнени 

стойността на неговите естествени водни ресурси (изчислени при определяне на 

характеристиките на всяко подземно водно тяло) със сумарната стойност на 

водовземанията от същото тяло – по данни от издадени разрешители за водоползване от 

подземни води и по данни за водоползвания за битови нужди – до 10 куб. м/ден., за които 

не е необходимо да се издава разрешително и този вид водоползвания са само на 

регистрационен режим . 

 

Прегледът на значимите видове натиск върху количественото състояние на 

подземните водни тела в басейна на река Места е направен на базата на следната 

информация за количествените характеристики на подземните води, която беше събрана, 

систематизирана и анализирана, а именно: 

• данни от разрешителните за водоползване от подземни води - хидгогеоложки 

проучвания и карти, приложени към документацията по подготовка за издаване 

на разрешителните за водоползване ; 

• данни от провеждан собствен мониторинг на черпените количества от 

ползваните подземни води от титулярите на издадени разрешителни; 

• данни от мониторинг на количественото състояние на подземни води, в рамките 

на националната мрежа за мониторинг на водите – до 2007 г ; 

• данни от стартиралите през 2008 г. програми за количествен мониторинг на 

подземни води на БД ЗБР - Благоевград, осъществявани съгласно изискванията 

на чл. 8 от ЕРДВ; 

• данни от други национални институции и ведомства, имащи отношение към 

управлението на водите в Р. България и провеждащи дейности по мониторинг 

на количества – дебити и нива на подземни води – мрежата за мониторинг на 

НИМХ - БАН; 

• данни от направени проучвания, измервания и изследвания в рамките на 
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различни национални и международни проекти, обхващащи като тема 

количественото състоянието на подземните води в Западнобеломорски район; 

• данни за регистрирани изградени съоръжения за добив на подземни води – тип 

кладенци, за собствени нужди – до 10 куб. м на денонощие – съгласно чл. 118, 

точка Г, ал. 3 от Закона за водите. 

 

3.4. Други въздействия върху подземните води в басейна на река Места. 

 

В басейна на река Места няма подземни водни тела, които да са подложени на 

въздействие от значимо изкуствено подхранване или интрузия. 

 

4. Оценка на състоянието на подземните водни тела. 

 

4.1. Оценка на химичното състояние. 

 

Най-уязвими за антропогенния натиск са следните видове подземни водни тела: 

• с изцяло открити за въздействията площи – кватернер; 

• разположени в плиткозалягащи водоносни хоризонти, с частични открити 

площи – неоген; 

• тела с порьозна, пропусклива за въздействията структура – карст. 

 

Основните видове антропогенни въздействия, които влияят върху химичното 

състояние на подземните водни тела са :  

• населени места без изградена канализация; 

• земеделски дейности; 

• животновъдство; 

• инфилтрация на замърсители от депа за твърди битови отпадъци без 

изградени регулиращи екрани; 

• инфилтрация на замърсители от нерегламентирани депа за твърди битови 

отпадъци и депа без изградени регулиращи екрани; 

• минни дейности, добив на рудни и нерудни изкопаеми и редки метали по 

различни способи; 

• комбиниран ефект от различни значими въздействия. 

 

4.1.1. Използвана методология за оценка на химичното състояние на подземните 

водни тела в БД ЗБР – Благоевград. 

 

 Използваната методика за оценка на химичното състояние и определените 



План за  управление на речния басейн на река Места                                                                     Раздел ΙΙ 

 

 

 Басейнова дирекция Западнобеломорски район  

 

93 

прагове на замърсяване за различните замърсители в подземните води в 

Западнобеломорски район са представени в Раздел ІІ в Общата част на настоящия ПУРБ. 

 

Съгласно направената оценка и анализ на химичното състояние на подземните 

водни тела в поречие Места може да се направят следните изводи : 

- В поречие Места няма регистрирани директни зауствания на отпадни води в 

подземни водни тела – което е в съответствие с изискванията на ЕРДВ; 

- В Западнобеломорски район няма регистрирани случи на замърсяване на 

подземни водни тела чрез интрузия; 

- За 12 броя подземни водни тела липсват значими антропогенни въздействия. Тези 

тела се намират в изключително трудно достъпни високопланински райони. Повечето от 

тях по произход са пукнатинни, слабоводообилни, с малки естествени ресурси. Върху 

тяхната площ почти липсват населени места и не се наблюдава никаква антропогенна 

дейност / в това число и липса на водоползвания от телата, земеделие и животновъдство/, 

която да повлияе върху тяхното количествено и химично състояние. 

 

4.1.2. Резултати от анализа и оценката на химичното състояние на подземните 

водни тела в басейна на река Места: 

 

Таблица ІІ.15. Оценка на химичното състояние на подземните водни тела в 

басейна на река Места.  
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№ по ред 

Наименование 

 на водното 

тяло 

Код на 

водното тяло 

Идентифицира

ни видове 

въздействия 

от човешка 

дейност върху 

химичното 

състояние на 

водното тяло 

Резултати 

Оценка на 

химичното 

състояние 

1 

Порови води в 

кватернер - 

Разлог 

BG4G00000Q008 

75 % площи за 

земеделие - 

нитрати, 

нитрити, 

фосфати, 

пестициди.Голям 

брой малки 

населени места 

без канализация 

и ПСОВ - 

амоняк, 

нитрати,нитрити, 

фосфати. Малък 

брой 

водоползванияр 

концентрирани 

на две места - 

около Банско 26 

000 е.ж. и Разлог 

20 000 е.ж.. 

Разлика в 

сезонното 

натоварване. 

няма данни за 

превишения на 

стандартите за 

качество 

Добро 

2 

Порови води в 

кватернер - Гоце 

Делчев 

BG4G000000Q00

9 

70 % площи за 

земеползване - 

нитрати, 

нитрити, 

фосфати, 

пестициди.Голям 

брой населени 

местас голям 

брой население 

без канализация 

и ПСОВ - 

амоняк, нитрати, 

нитрити, 

фосфати. Малък 

брой 

водоползвания, 

концентрирани 

около гр. Г. 

Делчев - 70 000 

е.ж. Натоварване 

от бит. фек. води 

от насел. места , 

отглеждане на 

техн. култури и 

развито 

животновъдство. 

няма данни за 

превишения на 

стандартите за 

качество 

Добро 
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№ по ред 

Наименование 

 на водното 

тяло 

Код на 

водното тяло 

Идентифицира

ни видове 

въздействия 

от човешка 

дейност върху 

химичното 

състояние на 

водното тяло 

Резултати 

Оценка на 

химичното 

състояние 

3 

Порови води в 

кватернер-

неоген-палеоген 

- Доспат 

BG4G000QNPg0

10 

Земеползването е 

около 2%. Голям 

брой населени 

места с 

многобройно 

население.Малко 

на брой 

водовземания.  

няма данни за 

превишения на 

стандартите за 

качество 

Добро 

4 
Порови води в 

неоген - Разлог 

BG4G000000N01

6 

57 % площи за 

земеползване - 

нитрати, 

нитрити, 

фосфати, 

пестициди. 

Малък брой 

водоползвания, 

незначителни. 

няма данни за 

превишения на 

стандартите за 

качество 

Добро 

5 

Порови води в 

неоген - Гоце 

Делчев 

BG4G000000N01

7 

55 % площи за 

земеползване - 

нитрати, 

нитрити, 

фосфати, 

пестициди. 

Малък брой 

водоползвания, 

незначителни. 

няма данни за 

превишения на 

стандартите за 

качество 

Добро 

6 

Порови води в 

палеогенски 

седиментен 

комплекс 

BG4G00000Pg03

8 

 Около 1 % 

площи за 

земеползване. 

Малък брой 

водоползвания, 

незначителни.Мн

ого малко на 

брой населени 

места, с малък 

брой жители. 

няма данни за 

превишения на 

стандартите за 

качество 

Добро 

7 

Пукнатинни води 

в Гоцеделчевски 

палеогенски 

водоносен 

хоризонт 

BG4G00000Pg01

8 

4 % площи за 

земеползване - 

нитрати, 

нитрити, 

фосфати, 

пестициди. 

Малък брой 

водоползвания, 

незначителни 

спрямо площта 

на подземното 

водно тяло. 

няма данни за 

превишения на 

стандартите за 

качество 

Добро 
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№ по ред 

Наименование 

 на водното 

тяло 

Код на 

водното тяло 

Идентифицира

ни видове 

въздействия 

от човешка 

дейност върху 

химичното 

състояние на 

водното тяло 

Резултати 

Оценка на 

химичното 

състояние 

8 

Пукнатинни води 

в Тешовски, 

Спанчевски, 

Централнопирин

ски, Безбожки, 

Игралишки, 

Кресненски 

плутони 

BG4G0PzC2Pg01

9 

Земеползването е 

по - малко от 1%. 

Много на брой 

населени места, с 

малък брой 

население.Щети 

от прекратена 

уранодобивна 

минна дейност - 

сулфати, тежки 

метали, 

радиоактивни 

елементи. 

няма данни за 

превишения на 

стандартите за 

качество 

Добро 

9 

Пукнатинни води 

в Барутин-

буйновски 

интрузив, 

Долнодряновски 

плутон 

BG4G00000C202

0 

 Около 2 % 

площи за 

земеползване. 

Малък брой 

водоползвания, 

незначителни за 

които почти няма 

информация.Мно

го малко на брой 

населени места, с 

малък брой 

жители. 

няма данни за 

превишения на 

стандартите за 

качество 

Добро 

10 

Пукнатинни води 

в 

Южнобългарски 

гранити, 

Калински плутон 

BG4G000PzC202

1 

 Под 1 % площи 

за земеползване. 

Малък брой 

водоползвания, 

незначителни за 

които почти няма 

информация.Мно

го малко на брой 

населени места, с 

малък брой 

жители. 

няма данни за 

превишения на 

стандартите за 

качество 

Добро 

11 

Пукнатинни води 

в Рило-пирински 

метаморфити 

BG4G000PtPz024 

 Около 4 % 

площи за 

земеползване - 

незначителен 

дял. Малък брой 

водоползвания, 

незначителни.Го

лям брой брой 

населени места, 

но с малък брой 

жители. 

няма данни за 

превишения на 

стандартите за 

качество 

Добро 
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№ по ред 

Наименование 

 на водното 

тяло 

Код на 

водното тяло 

Идентифицира

ни видове 

въздействия 

от човешка 

дейност върху 

химичното 

състояние на 

водното тяло 

Резултати 

Оценка на 

химичното 

състояние 

12 

Пукнатинни води 

в Западно-

родопски 

метаморфити - 

гнайси, шисти, 

мрамори, 

амфиболити 

BG4G000PtPz026 

 Над 2 % площи 

за земеползване, 

което спрямо 

общата площ е 

незначителен 

дял. Няма 

информация за 

водоползване.Го

лям брой 

населени места с 

голям брой 

жители , няма 

изградени ПСОВ 

и канализация - 

амоняк, нитрати, 

нитрити, 

фосфати. 

няма данни за 

превишения на 

стандартите за 

качество 

Добро 

13 

Карстови води в 

Сатовчански 

карстов басейн 

BG4G0000Pt1030 

Земеползването е 

около 3%. 

Множество 

населени места, 

многобройно 

население, без 

изградени ПСОВ 

- амоняк, 

нитрити, 

нитрати, 

фосфати. Броят 

на 

водовземанията е 

незначителен. 

няма данни за 

превишения на 

стандартите за 

качество 

Добро 

14 

Карстови води в 

Разложки 

карстов басейн 

BG4G000T2T303

1 

Няма 

земеползване. 

Няма населени 

места.Малко на 

брой 

водовземания. 

няма данни за 

превишения на 

стандартите за 

качество 

Добро 

 

15 

Карстови води в 

Гоцеделчевски 

карстов басейн 

BG4G0000Pt1036 

Земеползването е 

около 2%. Малък 

брой населени 

места с 

малобройно 

население.Някол

ко на брой 

водовземания.  

няма данни за 

превишения на 

стандартите за 

качество 

Добро 
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4.2. Оценка на количественото състояние на подземните водни тела в басейна 

на река Места. 

 

Резултатите от анализа на всички горепосочени данни и оценка на съотношението 

естествени ресурси / водоотнемане, което е определящо за количественото състояние на 

подземните водни тела в басейна на река Места са обобщени в Таблица ІІ.16 

 

Таблица ІІ.16 . Оценка на количественото състояние на подземните ВТ в басейна на 

река Места. 

 

№ Слой 
Код на водното 

тяло 
Име 

Експлоа-

тационни 

ресурси, л/сек 

Водо-

ползвания, 

л\сек 

Оценка на 

количе-

ственото 

състояние 

1 BG4G000000Q008 
Порови води в 

кватернер - Разлог 
387,60 358,8 Добро 

2 BG4G000000Q009 
Порови води в 

кватернер - Гоце 

Делчев 

267,90 250 Добро 

3 

Кватер- 

нер 

BG4G000QNPg010 
Порови води в 

кватернер-Неоген-

Палеоген - Доспат 

144,0 139,68 Добро 

            

4 BG4G000000N016 
Порови води в 

неоген - Разлог 
62,4 60,90 Добро 

5 

нео- 

ген 
BG4G000000N017 

Порови води в 

неоген - Гоце Делчев 
74,40 70,24 Добро 

       

6 BG4G00000Pg038 

Порови води в 

палеогенски 

седиментен 

комплекс 

286,75 253,31 Добро 

7 

Палео- 

ген 

BG4G00000Pg018 

Пукнатинни води в 

Гоцеделчевски 

палеогенски 

водоносен хоризонт 

51,25 50,01 Добро 

           

8 BG4G0PzC2Pg019 

Пукнатинни води в 

Тешовски, 

Спанчевски, 

Централнопирински, 

Безбожки, 

Игралишки, 

Кресненски плутони 

1168,80 999,03 Добро 

9 BG4G00000C2020 

Пукнатинни води в 

Барутин-буйновски 

интрузив, 

Долнодряновски 

плутон 

249,20 248 Добро 

10 

 

Пукна- 

тинни 

 

 

 

 

 

 

 

Пукна- 

тинни 

 

BG4G000PzC2021 

Пукнатинни води в 

Южнобългарски 

гранити, Калински 

плутон 

2890,80 2861,95 Добро 
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№ Слой 
Код на водното 

тяло 
Име 

Експлоа-

тационни 

ресурси, л/сек 

Водо-

ползвания, 

л\сек 

Оценка на 

количе-

ственото 

състояние 

11 BG4G000PtPz024 

Пукнатинни води в 

Рило-пирински 

метаморфити 

1465,20 1376,67 Добро 

12 BG4G000PtPz026 

Пукнатинни води в 

Западно-родопски 

метаморфити - 

гнайси, шисти, 

мрамори, 

амфиболити 

1045,80 1030,32 Добро 

           

13 BG4G0000Pt1030 
Сатовчански карстов 

басейн 
132,00 130,26 Добро 

14 BG4G0000Pt3031 
Разложки карстов 

басейн 
893,00 704 Добро 

15 

карст 

BG4G0000Pt1036 
Гоцеделчевски 

карстов басейн 
6156,00 6108,44 Добро 

 

От таблицата се вижда, че в басейна на река Места няма подземно водно тяло, при 

което водоотнемането да превишава ресурсите., т.е. няма нито едно подземно водно тяло 

което да е в риск по отношение на количественото състояние. 

 

4.3. Оценка на въздействието на антропогенната дейност върху подземните 

води. 

 

Обобщена оценка на въздействието върху подземните водни тела е направена като 

са съпоставени оценките за химичното и количествено сътояние на подземните водни 

тела. По-лошата от двете оценки е определяща и водеща за цялостната оценка на 

състоянието на всяко подземно водно тяло. 

 
Таблица ІІ.17. Обобщена оценка на състоянието на подземните водни тела в басейна на 

река Места 

 

№ Слой 
Код на водното 

тяло 
Име 

Оценка на 

химичното 

състояние 

Оценка на 

количеств

еното 

състояние 

Обща 

оценка на 

състоянието 

1 BG4G000000Q008 
Порови води в кватернер - 

Разлог 
Добро Добро Добро 

2 BG4G000000Q009 
Порови води в кватернер - 

Гоце Делчев 
Добро Добро Добро 

3 

к
в
ат
ер
н
ер

 

BG4G000QNPg010 
Порови води в кватернер-

Неоген-Палеоген - Доспат 
Добро Добро Добро 
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№ Слой 
Код на водното 

тяло 
Име 

Оценка на 

химичното 

състояние 

Оценка на 

количеств

еното 

състояние 

Обща 

оценка на 

състоянието 

4 BG4G000000N016 
Порови води в неоген - 

Разлог 
Добро Добро Добро 

5 н
ео
ге
н

 

BG4G000000N017 
Порови води в неоген - 

Гоце Делчев 
Добро Добро Добро 

       

6 BG4G00000Pg038 

Порови води в 

палеогенски седиментен 

комплекс 

Добро Добро Добро 

7 п
ал
ео
ге
н

 

BG4G00000Pg018 

Пукнатинни води в 

Гоцеделчевски 

палеогенски водоносен 

хоризонт 

Добро Добро Добро 

       

8 BG4G0PzC2Pg019 

Пукнатинни води в 

Тешовски, Спанчевски, 

Централнопирински, 

Безбожки, Игралишки, 

Кресненски плутони 

Добро Добро Добро 

9 BG4G00000C2020 

Пукнатинни води в 

Барутин-буйновски 

интрузив, Долнодряновски 

плутон 

Добро Добро Добро 

10 BG4G000PzC2021 

Пукнатинни води в 

Южнобългарски гранити, 

Калински плутон 

Добро Добро Добро 

11 BG4G000PtPz024 
Пукнатинни води в Рило-

пирински метаморфити 
Добро Добро Добро 

12 

П
у
к
н
ат
и
н
н
и

 

BG4G000PtPz026 

Пукнатинни води в 

Западно-родопски 

метаморфити - гнайси, 

шисти, мрамори, 

амфиболити 

Добро Добро Добро 

       

13 BG4G0000Pt1030 
Сатовчански карстов 

басейн 
Добро Добро Добро 

14 BG4G0000Pt3031 Разложки карстов басейн Добро Добро Добро 

15 

к
ар
ст

 

BG4G0000Pt1036 
Гоцеделчевски карстов 

басейн 
Добро Добро Добро 

 

 

4.4. Допълнително характеризиране на подземните водни тела. 

 

Съгласно направената оценка - на територията на Западнобеломорски район няма 

тела в лошо състояние. Всички останали 15 броя подземни водни тела са в добро 

състояние.  
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4.5. Пропуски и липси.  

 

Крайно недостатъчни са данните от провеждан собствен мониторинг на титуляри 

на разрешителни за водоползване от подземни води – по отношение на количество и 

химичен състав на ползваните води. Засилване на контрола от страна на БД ЗБР – 

Благоевград по изпълнение на условията на издадените разрешителни би довел до 

значително разширяване на базата данни за оказвания натиск и въздействия върху 

подземните водните тела и последващо по-детайлно и по-достоверно анализиране и 

оценка на състоянието им. 

 

Липсата на подходящи методики за оценка на различните видове натиск върху 

химичното състояние на подземните тела доведе до невъзможност да се проследят и 

анализират в детайли някои от въздействията, до невъзможност да се оцени тяхната 

големина и сила - например при оценка на дифузните източници на замърсяване При тези 

видове оценки на натиска е подходено главно от експертна гледна точка. 

 Използваните при оценката на химичното състояние на подземните водни тела 

стандарти за качество на подземните води от Приложение № 1 към Наредба № 1 / 2007 г. 

.- За проучване, използване и опазване на подземните води в някои случаи не покриват и 

не могат да отчетат спецификата в съдържението на замърсители в подземните водни тела 

в Западнобеломорски район – например – някои естествено съдържащи се в подземните 

води химични вещества (фонови стойности)., в други случаи пък стойностите на 

предложените стандарти за качество са много либерални – например стандарта за 

качество за нитрати допуска концентрации на нитрати във водите до 50 мг/л, което е 

твърде високо. 

 

4.6. Препоръки за мониторинг. 

 

Към настоящия момент мрежите за мониторинг на химичното и количествено 

състояние на подземните води покриват изцяло нуждите на БД ЗБР – Благоевград и 

отговарят на изискванията на чл. 8 за мониторинга на водите от ЕРДВ.  
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