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I. ВЪВЕДЕНИЕ
Основната задача на настоящи допълнен и преработен Доклад-1 е да
опише в хронология извършените дейности и получените резултати от екипа на
ДХИ България ООД по Етап - 1 от изпълнението на малка обществена поръчка с
предмет „Подпомагане дейностите на Басейнова дирекция Западнобеломорски
район – Благоевград по изготвяне на предварителна оценка на риска от
наводнения по Методиката по чл. 187, ал.2, т.6 от Закона за водите“ за
водосборите на реките Струма, Места и Доспат.
За този етап Възложителят изисква да се направи анализ и обработка в
ГИС среда на всички предоставени от него и допълнително събрани от
Изпълнителя исторически, хидро-метеорологични и географски данни за
минали наводнения по Методиката, и да се създадат карти на наводненията.
Съгласно изискванията на Директива 2007/60/ЕО от 23 октомври 2007г.
относно оценката и управлението на риска от наводнения - чл.4, т.2 въз основа
на налична или лесно достъпна информация предварителната оценка се
извършва, за да се осигури оценка на евентуалните рискове от наводнения.
Методиката по чл.187, ал.2, т.6 от Закона за водите, в част В.4.1. „Описание
на досегашната заплаха от наводнения” описва доста източници на информация
за минали наводнения. Някои от тях са по-лесно достъпни, други не толкова.
Поради изключително ограниченото време за изпълнение на задачата екипът се
ограничи до анализа на данните предоставени от Възложителя, и тези открити
при прегледа на научните публикации на тема наводнения.
Обобщените
резултати за миналите наводнения в ЗБР за БУ
са
анализирани и представени по трите основни поречия - Струма, Места и Доспат,
в следващите части на доклада.
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ІІ. ОПИСАНИЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОСНОВНИТЕ РЕЧНИ БАСЕЙНИ В
ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ
Изготвянето на Предварителната оценка на риска от наводнения, съгласно
чл.4, т.2, „а” от Директива 2007/60/ЕО изисква изготвяне на карти на районите на
речните басейни в целесъобразен мащаб, включително границите на речните
басейни, подбасейни и където съществуват крайбрежни райони.
В предмета на настоящата поръчка се изисква такива карти да бъдат изготвени за
основните речни басейни в Западнобеломорски район за басейново управление
/ЗБР за БУ/, а именно – за басейните на реките Струма, Места и Доспат.
Представените по-долу основни речни басейни отговарят напълно на
определените в ПУРБ на ЗБР за БУ, а именно:




Основен речен басейн на р. Струма;
Основен речен басейн на р. Места;
Основен речен басейн на р. Доспат.

Съгласно т. А.5. „Определяне на проектните единици” от Методиката по
чл.187, ал.2, т.6 от ЗВ, като основа за определяне на проектни единици се
приемат всички речни системи, които са развити на територията на страната и
директно се вливат в р. Дунав, Черно море или пресичат държавните ни граници с
Република Турция, Република Гърция, Република Македония, Република Сърбия и
Черна гора.
В контекста на това определение следва, че за ЗБР за БУ не е необходимо
определянето на проектни единици. Ако все пак трябва да се определят то следва
да се отбележи, че те напрактика се припокриват с определените в ПУРБ на БЗР
за БУ основни речни басейни за управление на водите.
Възможно е с цел улесняване на предстоящите обществени консултации по
Проекта на предварителната оценка на риска от наводнения и последващите на
по-късен етап Програми от мерки, басейна на р. Струма да се раздели условно на
два подбасейна:
 Горно течение на р. Струма до вливане на левия и приток р.
Благоевградска Бистрица /съставен от три водни тела/. Площа на този
подбасейн включва площа на водните тела:
BG4ST500R045 - Река Благоевградска Бистрица с левия й приток
река Славова от изворите до вливането им;
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BG4ST500R046 - Река Благоевградска Бистрица с левия й приток
река Хърсовска в участъка от вливането на река Славова до
вливането на река Хърсовска и
BG4ST500R047 - Река Благоевградска Бистрица от вливането на река
Хърсовска до вливането й в река Струма.
 Долно течение на р. Струма – главната река и нейните притоци след
вливане на р. Благоевградска Бистрица.
Съобразно Методиката, т. А.6. „Анализ на базата данни” за описание на
проектните единици, които както вече стана ясно за ЗБР за БУ съвпадат с
определените основни речни басейни
се използва информацията за тях
включена в ПУРБ.

ІІ.1. Общо описание на характеристиките на басейна на река Струма.
Географски граници:
Басейнът на река Струма заема югозападният дял на България до
границите с РСърбия, РМакедония и РГърция. На изток граничи с водосборните
басейни на реките Искър и Места; на север с басейните на реките Ерма, Нишава
/Република Сърбия/ и Искър; на запад с поречието на река Вардар /Република
Македония/; на юг – водосборният басейн на река Струма достига до Егейско
море /Република Гърция/. На българска територия водосбора е ограничен от
водосборите на реките Места, Искър, Ерма, Нишава и границите с Република
Сръбска, Република Македония и Република Гърция.
Река Струма е трансгранична река и се влива в Егейско море на гръцка
територия.

Физико-географска характеристика:
Водосборната площ на река Струма на българска територия е 8 545 км2.
Общият водосбор на река Струма формиращ оттока на границата с Гърция е
10 855 км2 (включително водосборите на трансграничните реки Драговищица,
Лебница и Струмешница извън територията на страната). Дължината на реката от
извора до границата е 290 км, което я поставя на пето място по дължина сред
българските реки след Искър, Тунджа, Марица и Осъм. Географското
разположение на водосборния басейн се определя от следните координати: 41
25’ и 42 50’ с.ш. и 2222’ и 2340’ и. д. Формата на водосборната област е силно
продълговата като средната й дължина около 250 км, а средната й ширина е
около 40 км с ясно изразен планински характер, което определя и големия
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наклон на притоците й (от 1% на река Конска до 11,4% на река Петричка).
Наклонът на реката в сектора до Перник е 65‰, при Перник спада рязко на 5,3‰,
в Земенския пролом е 3,7‰, Дупнишкото поле - 3% в Петричко-Санданската
котловина е 1,5‰. Средната надморска височина е 900 м. Гъстотата на речната
мрежа варира между 0,51 км/км2 (на най-южния приток река Петровска) до 2,43
км/км2 (на река Църна – приток на Елешница в северо-западната част на
водосбора). Съществува обратна връзка между средния наклон на реката и
коефициента на извитост. Главната река има по-голям коефициент на извитост
(2,2) в сравнение с притоците й. Най-нисък коефициент на извитост (1,17) имат
реките Берсинска и Дяволска.
Водосборът обхваща една десета част от територията на страната и е
вторият по големина след поречието на река Марица.
Езерата в басейна на река Струма са разположени основно във високите
части на планините Рила и Пирин. По-големи язовири с големина на водното
огледало над 500 дка са: яз.”Пчелина”, яз.”Долна Диканя”, яз.”Извор”, яз.”Дренов
дол”, яз.”Берсин”, Чокльово блато, язовир “Дяково”, яз.”Студена” и язовир
“Стойковци”. От тях най-голям е яз.”Дяково” с общ обем 54,8 млн.м3 .
От водосбора на река Струма се прехвърлят сравнително големи водни
маси към съседните ДР и ИБР чрез събирателни деривации.
Горите в поречието на Струма са около 35% от цялата площ на водосбора.
Северните склонове на Витоша са покрити с нискостъблени и букови гори.
Верила е гола, прошарена е с пасбища и редки гори. Люлин е покрита с обширни
пасища. Има малки горички от габър, бук, горун, явор и люляк. Горите на Крайще
са смесени: бук с явор, горунови и церови. По северните склонове на Конявска
планина има дъбови и букови гори и храсти, а южните са почти обезлесени.
Високите части на Рила и Пирин са обрасли с иглолистни гори. Преобладават
бяла и черна ела, клек, смрика и др. Най-големи борови гори има в долината на
реките Илийна и Рилска. В Пирин горите са доста оредели. Северните склонове
на Беласица са покрити с хубави букови гори.
По отношение на своя надлъжен наклон Струма може да се раздели на два
характерни участъка: първият е до Перник с наклон 65‰ като при Перник спада
рязко на 5,3‰. Вторият е от Перник до границата със среден накло н 2,7‰ като в
Земенския пролом е 3,3 ‰, а в Петричко-Санданската котловина е 1,5‰.
След като напусне Витоша, Струма преминава през карстова област,
където събира водите на няколко големи карстови извора (Попов извор, Врелото
и др.) и навлиза в Пернишкото поле, където приема няколко незначителни
притока идващи предимно от склоновете на Витоша.
След язовир „Студена” Пернишката долина е широка около 10-12 км.
Коритото е дълбоко 2-2,5 м, оградено от двете страни с върби и ракитак. В града
коритото е коригирано.
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При с. Ръждавица проломът е дълбок около 250 м и широк 1200 м. Формата
на долината е тясна и дълбока, със стръмни склонове и стабилно корито. Понадолу като събира водите от Конявска, Милевската и Осоговска планини и
Крайще р. Струма пресича Кюстендилската котловина. След това преминава през
Скринския пролом и навлиза в Дупнишката котловина, разположена между Рила и
Верила. Тук долината на реката е широка и реката има малък наклон. Коритото е
широко и сравнително плитко. По надолу протича през Бобошевското поле,
Кочериновския пролом и Благоевградската котловина,
разположена между
планините Рила и Влахина. Долината на реката е широка около 10 км, а реката
лъкатуши в широки меандри.
В Кресненското дефиле наклонът на реката е 5‰. Формата на долината е
тясна, с дълбочина 200 м и ширина горе 500 м. Речното легло е с ширина 30-40 м,
покрито с пясък, чакъл и едри камъни. След Кресненското дефиле Струма
протича през Петричко-Санданската котловина и при с. Кулата през Рупелския
пролом напуска територията на България. Долината на реката се разширява и при
границата достига 25 км. Бреговете на реката са ниски. Наклонът намалява,.а
леглото е широко 120-150 м.

Релеф:
Релефът на водосбора на Струма представлява пъстра мозайка от
планини и котловини. Тя е единствената река в България, за която не можем да
говорим за горно, средно и долно течение в неговия буквален смисъл, защото
средната надморска височина на водосбора на средното течение е по-високо от
тази на горното. Средната надморска височина на водосбора при Перник е 1018
м, при Ръждавица – 884 м, при Невестино- 856 м, при Бобошево 974м, при
Крупник 973 м и при границата 898 м.
На запад от Витоша след Владайското дефиле е разположена Люлин
планина., която е доста широка и висока и на запад постепенно намалява. На
югоизток Витоша продължава с Плана планина, на юг с Верила (безводна
планина). Голо бърдо разделя Пернишкото от Радомирското поле. Тя е гола,
варовита и неразчленена. На северозапад от Голо бърдо, Струма и Трънската
река са разделени от нагънат рид – Трънската антиклинала. Между Голо бърдо и
Люлин е разположено Пернишкото поле. На Струмския приток река Конска,
между планините Вискяр и Любаша е разположено Брезнишкото поле (740 м). То
е голо и нахълмено по периферията. Заедно с Пернишкото поле образува т.н.
област Граово. Радомирското поле се разстила между Голо бърдо и Конявска
планина. След като напусне Радомирското поле, Струма навлиза в живописния
Земенски
пролом между планините Конявска и
Крайще и навлиза в
Кюстендилското поле (470 м). То е оградено от планините Конявска (вр. Виден
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1487 м) с разседни склонове, Осоговска планина със стръмен северозападен
склон нарязан от от началните притоци на Соволянска Бистрицаи полегат източен
склон, дълбоко изровен от долинната мрежа на Елешница, който в долната си
част преставлява силно опороена хълмиста земя. По северните склонове на
места има шлейфове от наносни конуси и Крайще (вр. Доганица 1922 м е в
Югославия). Последната представлява обширна планинска област между Струма
и Морава в Югославия.
Между Рила и Верила протича Джубрена река, а под вливането й в
Джерман е разположено Дупнишкото поле. Макар и високо (500-600 м), то е доста
топло. Северозападната част на Рила дава водите на Джерман, западната
(средна Рила) с най-големите циркуси, в които лежат Рилските езера - на Рилска
и притока й Илийна и Югозападната част – Благоевградска Бистрица. При
вливането на Джерман в Струма е разположено Бобошевското поле (400 м).
Кочериновското поле е също малко, разположено е по Рилска река и е доста
ниско – 370 м.
Левият приток на Струма - Градевска река (Еловица в горното си течение)
събира водите си от Южните склонове на Рила от десния си склон и от Пирин
чрез левия. След нея – левите притоци на Струма събират водите си от Пирин,
която има алпийски характер. На юг се простират няколко по-малки планини.
Алиботуш (2212 м) има стръмни склонове е много красиви карстови форми. На
запад е планината Ченгел. Тя е по-ниска и на запад достига до Рупелския пролом
на Струма. По Североизточния клон на Ченгел планина върви ГръцкоБългарската граница.
След Осоговска планина, десните притоци на Струма събират водите си от
планините Малашевска, Огражден и Беласица. Към Струмската долина спуска
дълги горски склонове. Огражден е по-ниска с по-заоблени била. Беласица (вр.
Радомир 2029 м) е със стръмни склонове и е набраздена от долините на буйни
рекички. На изток Беласица спуска терасовидни склонове към Рупелския пролом.
Между планините по дължина на реката са разположени няколко малки
полета като: Бобошевското (400 м), Кочериновското (370 м) – разположено на
р.Рилска, Благоевградско поле (350 м) – разположено между Влахина и Рила,
ниското и хълмисто Санданско поле, което е запазено от Пирин; Петричкото поле
– на р.Струмешница. Оградено е от планините Беласица и Огражден. Чрез
вулканичното възвишение Кожух (150 м) е отделено от Санданското поле.

Геоложки строеж:
В геоложкият строеж на водосборния басейн на река Струма, от изворите й
до южните погранични планини, участват множество разнородни скални
формации, образувани от докамбрийските ератеми до холоцена включително.
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Горното й поречие се изгражда от мезозойски, предимно горнокредни
вулканогенни и седиментогенни формации на Западносредногорските структури и
от множество палеозойски и докамбрийски ивици, оформящи специфичния
(мозаечен) гънково - блоков и навлачен строеж (областта Краище). Река Струма
извира от монцонит - сиенитовия Витошкия плутон, който е внедрен сред
сенонските андезитни и вулканогенно - седиментни задруги. По южните склонове
на планината са разпространени и карбонатни юрски и предимно триаски свити,
подхранващи карстови извори, вливащи се в яз. “Студена” край гр. Перник.
Сред палеозойските (ордовик, силур, девон) формации и диабаз филитоидния комплекс преобладават слабоводоносните шисти, филити и
аргилити. Сред тях са внедрени магмените плутони от Струмската диоритова
формация с горно палеозойска възраст.
В Краището, сравнително големи площи заемат средно - горнотриаските
напукани, разломени и окарстени варовици, доломитизирани варовици и
доломити и частично юрски карбонатни формации, оформящи рида Голо Бърдо,
Земенската и Конявската карстови водоносни системи и цяла редица от по-малки
карстови райони и фрагменти със значителни количества студени и субтермални
карстови води. Те подхранват многобройни извори, които се ползват за
водоснабдяване и напояване и участват във формирането на речния отток. В
областта се разкриват и континентални пермски и долнотриаски конгломератно пясъчникови свити, морски и флишки (юрски и долнокредни) седименти със
сравнително ниска водообилност.
В редица участъци на Краищидната област и в Огражден планина приабонолигоценски лави от риолити, риодацити и др. вулканити пробиват по-старите
скални формации. Едно от най-късно застинали вулкански тела е височината
“Кожух”, разположена в самото корито на река Струма, до устието на река
Струмешница. Палеовулканската структура в “Рупите” е ареал на интензивна
съвременна хидротермална и мофетна дейност. С нея са свързани горещите (76
С) въглекисели минерални извори.
Най-големи площи от територията на Струмското поречие заемат найстарите скали - докамбрийските метаморфни задруги и свити, представени от
пъстра и/или монотонна гама различни видове гнайси, шисти, амфиболити и
мрамори. Сред тях преобладаващо разпространение имат гнайсите. Общата
мощност на целият метаморфен комплекс вероятно надвишава 10 км.
Грамадните магмени - гранитни и гранодиоритни интрузиви (плутони) с
палеозойска и горнокредно - палеогенска възраст са внедрени сред
метаморфните свити и изграждат ядрата на високите планини Осогово, Рила и
Пирин. Малки гранитоидни интрузиви се разкриват и по планините Влахина,
Крупнишката, Огражден и Беласица.
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Силикатните скални задруги са силно напукани и тектонски разломени и
акумулират пукнатинни (и пукнатинно-жилни) пресни, студени и термоминерални
подземни води. Те съставляват своеобразните непластови, планински
хидрогеоложки системи или хидрогеоложки масиви.
Допалеозойските окарстени и водоносни мрамори участват в строежа на
Северен Пирин и най - широко на Южен Пирин.
През палеогена и неогеона по Струмската долина активните и дълбоки
разломявания на земната кора формират грабенови седиментни басейни
(ровове). В тях се отлагат дебели морски и речно-езерни седименти (моласи) от
брекчоконгломерати, конгломератни блокажи, пясъчници, пясъци, глинести и
глинесто - песъчливи материали и въглища. Образуват се олигоценските
Пернишки, Бобовдолски, Сухострелски и Брежански въглищни басейни, а покъсно през неогена - Кюстендилския и Орановския лигнитни басейни. По
Струмската дислокационна (линеаментна) зона са наредени Джерманската
долина с ЮЗ-СИ направление и меридионалните: Благоевградска, Симитлийска и
Санданска неогенски грабенови котловини. С последната се съчленява грабена
на р. Струмешница със субпаралелна ориентация. Същевременно те
представляват засебени хидрогеоложки басейни (системи) с пресни студени и
термоминерални води в запълващите ги седименти и кристалинните им
фундаменти. Максималната дебелина на моласовите речно -езерните отложения
в Симитлийската и Санданската котловини надвишава 1000 м.
Палеогенските и неогенските седименти се характеризират с относително
слаба водообилност.
В речните легла, заливните и надзаливни речни тераси и в наносните
конуси при устията на реките и потоците и крайпланинските подножия е
образувана кватернерна покривка от алувиални и пролувиални, най-често силно
водоносни наноси от валуни, чакъли и пясъци с песъчливо-глинеста почвена
покривка. Дебелината им в коритото на р. Рилска достига 40-50 м, а в Петричката
река и над 300 м. Край планинските склонове са натрупани пролувиални и
делувиални скални блокажи, брекчи, пясъчни и глинести материали.
В ледниковите долини и циркуси и около езерата по високопланинските
дялове на Рила и Пирин се срещат морени и речно-ледникови (наслаги) с
ограничено разпространение.
Интензивните алпийски тектонски и неотектонски разломни движения,
причинили потъването на междупланинските котловини и импозантното издигане
на ограждащите ги планински масиви, продължават своята активност и до днес.
Израз на тяхното проявление е и високата сеизмична активност в областта.
Известно е, че в района на Крупнишкия разлом, с ЮЗ - СИ ориентация, пресичащ
Струмската дислокация се намират огнищата на едни от най-разрушителните
земетресения на континента. По активните разломни зони в долината се
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проявяват и термоминералните и горещи извори, сред които и найвисокотемпературните (100 С) в страната, лечебни хидротерми в Сапарева баня.

Климатична характеристика:
По своето географско разположение басейна на река Струма попада в
южната част на умерения пояс, в близко съседство със субтропичната
средиземноморска климатична област. Поради това климатът, общо взето, е
умерено континентален, като в най-южните райони той има характера на преходен
към средиземноморски.
Климатичните характеристики на поречието го определят като част от
континенталната средиземноморска зона. В нея валежите достигат своя връх
през месеците ноември и декември със сравнително сухо лято.
В началото на поречието, полетата на Кюстендил и Радомир, под влиянието на
континенталната средиземноморска зона се проявяват климатичните особености
и на преходно континенталната зона, които са характерни за тази част от
Централната западна зона. Изразени са със сравнително по-мека зима и потопло лято. Средногодишна стойност на валежите е малко по-ниска - 517 мм.
Поради климатичното влияние на многото планини, ограждащи долината на
р.Струма, в отточния й режим се очертават два минимума – пролетен (февруари март)
и
есенен
(септември
октомври).
След
Крупник,
поради
Средиземноморското влияние, минималният отток е само есенен.

Валежи:
Валежите се характеризират с неравномерно разпределение през годината,
по-ясно изразена за Югозападната зона с малкото им количество през летните
месеци и по-голямата честота на периоди без валежи в същите месеци.
Средногодишна стойност на валежите е около 534 мм. Тя е под необходимото
вдопотребление на културите през вегетационния период.
Годишната сума на валежите се изменя между 500-550 мм за долината на
Струма от границата до Благоевград, до над 1200 мм във високопланинските
части на Пирин и Рила.
Най-големи сезонни валежи има през зимата, които за всокопланинските
части на Пирин и Рила надвишават 350 мм. Нарастването на валежите върви от
север на юг и от долините към върховете.
От месечните валежи през зимата най-високи стойности отбелязва
февруари - над 110 мм във високите части на Пирин; през пролетта максимумите
са през май и юни – около и над 130 мм за високите части на Рила. Най-ниски са
валежите през август и септември: в най-ниските части на долините  около 20
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мм, а в Рила – около 70 мм. През есента най-високи са валежите през ноември 
от 60 мм по средна и долна Струма до над 100 мм в Пирин.

Температури:
Температурният режим в басейна на река Струма преди всичко се обуславя
от надморската височина и от преобладаващата форма на терена. С оглед на
това може да се очертаят следните области с характерни особености на
температурите:
1. Средната и долна част от долината на Струма (под Благоевград) се
характеризира с мека зима, при която среднодневните януарски температури са
над нулата (до над 2 около Сандански–Кулата); горещо лято, като температурата
там превишава 25 през юли, а в отделни дни до 40-42. През зимата има отделни
краткотрайни застудявания, през които температурата пада под 5-6 под нулата, а
при изключителни застудявания – до 16-18 под нулата. Пролетта настъпва рано 
около втората половина на март температурата се вдига над 10, а през април
достига 13-14 при максимум до 30-32. Есента е малко по-топла от пролетта (с
около 0,5-1), като през октомври достига средно до около 13-14.
2. Котловинните и долинни полета от средната част на
Струма –
Радомирско, Кюстендилско, Дупнишко и Пернишко полета имат сравнително постудена зима, през януари средната температура е около 1-2 под нулата, но не
спада по-ниско от -20, -25. Лятото там не е много горещо  през юли средните
температури около Разлог са около 16-20, а в Кюстeндилско 19-21.
3. Високото Радомирско поле и хълмистите райони между равнинните и
планинските части на района имат още по-студена зима – до 4 под нулата, а през
юли температурата е също около 19-20.
4. В ниските планински части на района (Рила, Пирин и Витоша), януарските
температури средно са между 4-6 под нулата, а във високопланинската – под 6
под нулата. Юлските температури в двете части са съответно 15-16 и около и под
14. В планините януарските температури и при най-силни студове обикновено не
спадат под 22-26 под нулата. Зимата тук е най-продължителна  5-7 месеца в
зависимост от надморската височина. Най-високата температура е през юли и
средно се движи между 13-16. В най-силните горещини температурите достигат
до 30-35 През лятото са възможни и силни застудявания с падане на
температурите до 0 през юли и до 3-7 под нулата за август. В планинската част
есента е приблизително по-топла от пролетта.
Снежната покривка в басейна на реката е краткотрайна и неустановена в
ниските райони – в района на Петрич и Сандански броят на дните със снежна
покривка е само 15-20, във високопланинската част – от 150 до 250 дни (от
13
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ноември-декември до април–май), а максималната дебелина превишава 100-150
см.

Влажност:
А. Дефицит на влажността
Най-голям дефицит на влажността има в най-южната част на долината на
Струма (6-7 мм годишно), след това с по-малък дефицит се отличават полетата
по средното течение на Струма, след тях следват полетата по горното течение на
Струма и се стигне до Брезнишкото поле с годишен дефицит под 4 мм.
В планинските райони с нарастването на надморската височина дефицитът
бързо намалява, като при 2000 м годишната му стойност е около 2 мм, а по
върховете Черни връх и Мусала - съответно 1,2 мм и 0,9 мм.
През зимните месеци дефицитът по върховете е около 0,4-0,7 мм за
февруари, а в низините  1-2 мм.
През юни средният дефицит се движи между 9-10 мм при Сандански, а 0,8
мм за в. Мусала.
Максимумът на средномесечния дефицит на влажността за места с
надморска височина под 1000 м е главно през юли, а във високите области – през
август.
Годишната амплитуда на месечния дефицит на влажността се движи между
1,2 мм през януари до 13 мм за юли при Сандански и до 0,4 мм и 1,7 мм за същите
месеци при в. Мусала.

Хидроложка характеристика.
В басейна на река Струма, реките протичащи по склоновете на високите
планински масиви на Рила и Пирин са най-многоводни, като отточният модул
достига и превишава 35-40 л/сек/км2, поради високите валежи  над 1200 мм
годишно. За тях е характерна и голямата гъстота на речната мрежа  над 2-2,5
км/км2.
Следващите по водност реки са Осоговските притоци на река Струма с
отточни модули до 15-20 л/сек/км2 при годишни валежи 900-1000 мм и гъстота на
речната мрежа до 1,5-2 км/км2.
В долината на река Струма отточните модули достигат най-ниските си
стойности до 2 л/сек/км2, а в най-ниските части под Сандански и до границата
намаляват до 0,5-1 л/сек/км2 при валежи под 550 мм годишно и гъстота на речната
мрежа до 0,6 км/км2.
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В горното течение на река Струма модулите се изменят между 3-4 л/сек/км2
за високите полета, до 20-25 л/сек/км2 за Витоша и до 35-40 л/сек/км2 за Рила и
Пирин.
Измененията на годишния отток на реките зависят от съчетанията и
разпределенията на валежите, снежната покривка и температурата на въздуха.
Във високите планински части на района оттокът през зимата e нисък, с
минимум през февруари, като следствие от намаления приток на вода под
дебелата снежна покривка и ниските температури. В тази част обилните дъждове
през пролетта и наличието на интензивно снеготопене довеждат до рязко
изразено пълноводие с максимум през май  до около 30% от годишния отток.
С понижението на надморските височини на басейните, пълноводието се
измества постепенно към зимните месеци, като в най-южните райони максимумът
е през февруари.
Маловодието за високопланинските части започва след юли и продължава
чак до зимата. За по-ниските планински райони маловодието започва през юли, а
за най-южните и ниски райони  през май-юни и достига своя минимум през
септември.
На територията на водосбора са инсталирани и функционират в момента 28
хидрометрични станции, 5 от които по главната река, а останалите са по
притоците. Те са част от Националната хидрометрична мрежа.
Четиринадесет хидрометрични станции, от които една по главната река
(при Ръждавица) и останалите по притоците в периода 1958 – 1964 г. са
съоръжени с дневни лимниграфи с графичен аналогов (непрекъснат ) запис на
водните стоежи на хартиен носител..
Ведомствената хидрометрична мрежа в поречие Струма се представлява
от една лимниграфна хидрометрична станция на “Язовири и каскади” - НЕК ЕАД,
разположена на деривационния канал при ВЕЦ ”Пиринска Бистрица”.
Естественият повърхностен воден отток на границата с Р Гърция при
средна по водност година е 2242.47 млн.м3 / год..

Хидрогеоложка характеристика:
Описание на главните хидрогеоложки структури и типове подземни води
Поречието на река Струма е разположено в обхвата на следните геотектонски
(геоструктурни) зони (области):
- Западно Средногорие;
- Крайще, с Осоговския кристалинен масив (антиклинорий);
- Струмската разломна грабенова (линеаментна) зона;
- Рилски и Пирински хорстове от Родопския масив;
- Малашевско - Огражденски блок (антиклинорий);
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- Беласишки хорст.
В тях са обособени два типа главни хидрогеоложки системи:
- В седиментните басейни на междупланинските терциерни грабенови
котловини;
- Хидрогеоложки системи (ХГС) в планинските масиви;
В зависимост от литологията на скалите, тяхната пористост и наличие на
подземни води в тях седиментите водоносни формации биват:
Кватернерни – изградени най-често от речни (алувиални и пролувиални)
неспоени наслаги (чакъли и пясъци), характеризиращи се с порови,
предимно безнапорни води;
Неогенски – речно-езерни седименти (моласи) в междупланинските
котловини, характеризиращи се с порови, безнапорни и напорни води;
Донеогенски – (главно мезозойски и протерозойски) скални формации от
планинските масиви, явяващи се като подложка на наложените седиментни
басейни, характеризиращи се с:
Карстови води в:
карбонатните свити – най-често триаски (Т2-3) варовици и доломити;
пиринските протерозойски мрамори.
Пукнатинни води предимно в:
гранитите;
гранитоидните палеозойски неоинтрузии (К2).
Горно поречие на Река Струма;
В горното поречие на река Струма са формирани следните хидрогеоложки
системи:
В Западно Средногорска структурна област
- Хидрогеоложка система - Витоша;
- Пернишки басейн и Брезнишка котловина;
- Хидрогеоложка система Любаш планина;
В структурна Област Крайще и Осогово
- Радомирска котловина с хидрогеоложка структура Голо бърдо;
- Кюстенсилска котловина;
- Хидрогеоложка система Земенска планина;
- Конявска планина;
- Райони с карстови води.
Средно поречие на Река Струма;
В средното поречие на Река Струма са формирани следните хидрогеоложки
системи:
Хидрогеоложки системи в седиментни масиви;
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- Джерманска котловина;
- Благоевградски басейн;
- Симитлийска котловина;
- Сандански басейн;
- Струмешнишка долина;
Хидрогеоложки системи в планински масиви;
- Западна Рила;
- Пирин планина, с карстови и пукнатинни води;
- Беласица.
Долно поречие на Река Струма;
Долното поречие на река Струма е разположено изцяло на територията на
Република Гърция.
Детайлно типовете води в Хидрогеоложките структури по поречието на река
Струма, са описани в характеристиките на подземните водни тела.
Поречията на реките Струма, Места и Доспат са сред най-водоносните речните
басейни в страната, с най-голям годишен обем на отточните водни количества,
обуславящи се от:
- Води в хидрогеоложките и хидроложки структури, подхранвани от
планинските масиви на Рила, Пирин и Западните Родопи.
- Води в карстовите басейни и водоносни колектори в кристалинните и
пукнатинните масиви;
- Големи количества валежи във високопланинските пояси.
Поречието на река Струма е регион с широко проявление на разломната
тектоника. С нея е свързано не само образуването на дълбоките грабенови
структури, но и водопроявлението на пресни термални води от пукнатинната
водонапорна система. Характерно за региона е, че: всички подземни води са
пресни; пукнатинните води са студени и термални; карстовите води в мраморите
са в отделни басейни и имат голямо количество ресурси; котловинните грабени са
самостоятелни басейни на напорни и ненапорни води.
По поречието на река Струма на широка площ са разпространени
пукнатинните води, следвани от карстовите и накрая от поровите води.
Котловините представляват наложени грабенови структури, запълнени с
плиоценски и кватернерни отложения. С най – голяма вообилност се отличават
поровите води в кватернерните алувиални и пролувиални отложения в
котловините. Различна е водообилността в плиоцена и палеогена.
Кватернерните отложения в котловините са под формата на алувиални
наноси и мощни пролувиални конуси, образувани от вливащите се планински
реки. Филтрационните характеристики на вместващите седименти варират в
широки граници: Коефициентът на проводимост е от 300 – 400 м²/дн (Джерманска
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котловина) до 2500 м²/дн (Благоевградска котлавина), коефициентът на
нивопредаване - от 1500 – 4000 м²/дн. Водите са пресни, хидрокарбонатно –
сулфатно – калциево – натриеви с обща миренализация от 0,3 – 0,5 гр/л.
Минерализацията в поровите води от алувиалните и пролувиалните хоризонти в
котловините се увеличава с намаляване на надморската височина.
Карстовите води са разпространени главно в средно – и горнотриаските
варовици, доломитизирани варовици и доломити. Условията на формиране на
карстовите води е свързано с тектонските структури. В издигнатите блокове
водата е ненапорна, а в потъналите – напорна. Варовиците и доломитите са
силно окарстени и в дълбочина. Карстовите води имат силно променлив дебит.
Дебитът на изворите е в доста широки граници и се влияе от количеството на
падналите валежи. Състава на водите е предимно хидрокарбонатно – колциево –
магнезиев. Водите са пресни, с ниска минерализация.
Води в ледниковите отложения. Ледниковите отложения са представени от
моренен материал – груб кластичен материал, с глинест и глинесто – песъчлив
материал и едри валуни и чакъли. Водите са ултра пресни, меки и карбонатно агресивни към бетона. Те са екологично чисти, бистри и студени с благоприятни
свойства и състав. Падналите валежи се просмукват на 100 % и формират
ненапорни води, от които взимат началото си много реки.
Термоминералните и горещи води, формирани в дълбоките зони на
кристалинния фундамент, се характеризират със специфичен химичен състав,
свойства и лечебни качества. Най-често азотните терми са хидрокарбонатно сулфатно (SO4-HCO3) - натриеви и също имат ниска минерализация – до 1 г/л. рН
на водите е 7,2 – 8,0 и обща минерализация 0,65 – 0,9 гр/л. Температурата варира
от 23 – 101° С.

Демографска характеристика:
В поречието на река Струма са разположени 21 общини. Общият брой на
населението в басейна на река Струма е около 485 695 жители към 2007 г.. С
население над 30 000 жители са общините: Благоевград, Сандански, Перник,
Кюстендил, Дупница. Общини с население над 10 000 жители са: Симитли и
Бобов дол. Между 20 000 и 30 000 жители е община Радомир.
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Разпределение на населението в поречието на река Струма по общини за периода 1998 –
2007 г.
Брой
Брой
Брой
население население / население / Брой население /
Поречие Област
Община
/ към 31. към 31. 12. към 31. 12. към 31. 12. 2007 г.
12. 2003 г. 2005 г.
2006 г.
Благоевград
77 346
77 462
76 257
76090

Струма

Благоевград

Симитли

15 531

15 238

15 097

15100

Кресна

5 952

5 852

5 774

5743

Струмяни

6 564

6 327

6186

6082

Сандански

42 475

42 299

41 953

41890

Петрич

57 457

57 102

56 561

56328

205 325

204 280

201 828

201233

Област Благоевград
Струма

София

Столична

1288

Самоков

9

Област София

Струма

Перник

Област Перник

Струма

Кюстендил

Област Кюстендил Общо
ОБЩО
ПОРЕЧИЕ
СТРУМА

1297
Брезник
8 094
Земен
3 946
Перник
100 961
Радомир
23 132
Трън
421
Ковачевци
2 297
138 851
Бобов дол
11 129
Бобошево
3 515
Кочериново
6 220
Кюстендил
67 723
Невестино
3 919
Рила
3 795
Трекляно
1 195
Дупница
50 250
Сапарева баня
8 630

7 932
3 677
98 824
22 686
439
2 151
135 709
10 685
3 462
6 085
65 980
3 716
3 740
1 188
49 491
8 367

7 800
3 584
98 260
22 454
404
2 084
134 586
10 424
3 381
6 025
65 248
3 588
3 689
1114
49 085
8 238

7854
3717
97336
22060
378
2633
133978
10240
3325
6302
64343
3533
3649
1111
48463
8221

156 376

152 714

150 792

149187

500 632

492 703

487 206

485695
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Части от следните общини са включени в поречието: Столична община,
община Трън. От Столична община е село Мърчаево с население 1288 души, от
община Самоков село Яребковица с население 9 човека.
От община Трън в поречие Струма, са следните села: Видрар, Горна
Мелна, Горочевци, Докьовци, Долна Мелна, Дълга лука, Къшле, Лева река,
Пенкьовци и Шипковица. Населението на селата от община Трън разположени в
поречието на река Струма е 378 души към 31.12.2007 г.
В област Благоевград населението наброява 201 233 души ( души към
31.12.2007 г.) или 4,2% от общото население на Р България. Според броя на
постоянното население това е шестата по големина област в страната. Над 2/5 от
населението на областта (76 090 души) е съсредоточено в община Благоевград.
Към групата на общините с население от 50 000 до 100 000 души се включва и
община Петрич (56 328 души). С население от 30 000 до 50 000 души попада
община Сандански (41 890 д.). Най-много са общините с население от 10 000 до
20 000 души, включващи 25% от населението на областта. С население от
6 000 до 10 000 души са 2 общини (Симитли и Струмяни ).
Делът на градското население спрямо общото на областта е 69,9 % (339
495 души), а на селското – 30 % (146 127 души). За сравнение общо за страната
структурата на населението по местоживеене (градове/села) е съответно
69,0%: 31,0%.
Тенденциите в динамиката на населението на област Благоевград показват
непрекъснато нарастване на населението до 1992 г. За периода 1985-92 г. област
Благоевград е единствена в страната с положителен прираст на населението
(около 7,5 хил. души или 0,31% средногодишен темп на нарастване). За годините
между последните две преброявания (1992-2001 г.) е регистрирано задържане на
населението на областта до 1996 г. след което започва процес на намаление (с
около 8 хил. души или със средногодишен темп –0,26%).
Селското население на областта намалява от средата на 50-те години. За
периода 1992-2003 г. селата са загубили около 5% от населението си. Такава е
ситуацията в голяма част от селата в областта.
Област Кюстендил включва общините Кюстендил, Дупница, Бобов дол,
Бобошево, Кочериново, Невестино, Рила, Сапарева баня и Трекляно.
През последното десетилетие значително се задълбочиха отрицателните
тенденции в естественото развитие на населението в Кюстендилска област.
Глобализационните процеси доведоха до съществени промени в демографското,
брачното и фертилно поведение на населението. Към тези промени следва да се
отнесе и интензивното придвижване на населението извън границата на страната.
Силно са влошени демографски показатели, като раждаемост, смъртност, детска
смъртност и естествен прираст.
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За област Кюстендил населението към 31.12.2007 г. е 149 187 души. В
сравнение с 2003 г. (156 376 души) неговият брой намалява с 7 189 души или
около 4,6 %.
Населението в областта е неравномерно разпределено между отделните
общини. С най-многобройно население е община Кюстендил с 64 343 души,
следват я община Дупница – 48463 души, община Бобов дол – 10240 души,
община Сапарева Баня – 8221 души.(данните са за 2007 г.) Три от общините
Невестино, Бобошево и Рила са с близък брой население, а най-малка е община
Трекляно, чието население е само 1111 души.
По - голямата част от населението на областта живее в градовете. Според
официалната статистическа информация за периода 1998 г. –2007 г. се
наблюдава отрицателен естествен прираст - устойчиво намаляване на
населението, функция от множество неблагоприятни явления: намалена
раждаемост, завишена детска смъртност, застаряване на населението,
намаляване на средната продължителност на живот и сравнително голяма
миграция и емиграция.
Естественият прираст на населението от 1997 година непрекъснато е с
отрицателни стойности. Като се анализират данните за естественото движение на
населението, може да се обобщи, че сериозен проблем в демографската
ситуация е не само ниската раждаемост, но и сравнително високата смъртност
сред населението на областта.
През периода 1998-2007 г. се наблюдават и значими промени във
възрастовата структура на населението в областта, които са свързани с
неблагоприятните тенденции в развитието на демографските процеси.
Продължаващият процес на остаряване на населението продължава, като броят и
относителният дял на лицата на възраст до 15години непрекъснато намалява, а
от друга страна се почти запазва броят и делът на лицата над 65 годишна
възраст.
В област Перник (вкл. 6 общини) населението към 31.12.2007 г. наброява
133 978 души, като основна част от населението е съсредоточена в градовете –
75%. Демографските показатели са по-ниски в сравнение със средните за
страната.
Раждаемостта е ниска, а високата смъртност определят отрицателния
естествен прираст на населението. Основният фактор за намалението на
населението през последните години е влошеното икономическо състояние на
домакинствата в региона, силното ограничение на потреблението, влошеното
здраве и тежката екологична обстановка вследствие експлоатацията на
индустриалните замърсители през последните 30 - 40 години. Високата
смъртност, отрицателните стойности на естествения и механичен прираст са с
нарастваща негативна тенденция.
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Специфични особености на басейна на река Струма.
Басейна на река Струма се характеризира със следните специфики:
 Трансграничен характер на басейна.
Река Струма се влива в Егейско море и е трансгранична река между България и
Гърция.
 Реките Струмешница и Лебница - притоци на река Струма от първи порядък
са трансгранични между България и Македония.
 Река Драговищица (приток на Струма от първи порядък ) е трансгранична
между България и Сърбия.
Водосборите на посочените реки са дадени в следващата таблица:

№



177,1

Обща
водосборна
площ (км2)
867,0

122,1

196,9

319,0

Струмешница

1457,4

442,6

1900,0

Общо

2269,4

816,6

3086,0

Трансгранична
река

1

Драговищица

2

Лебница

3

Площ извън
българска
територия (км2)
689,9

Площ на българска
територия (км2)

Прехвърляне
на
водни
количества
за
различни
цели
къмИзточнобеломорски и от Дунавски райони за басейново управление:

Друга характерна особеност на басейна на Струма е прехвърлянето на
сравнително големи водни маси в съседния ИБР . Общо към ИБР се прехвърлят
64,8 млн. м3 водни маси. От ДР към басейна на река Струма се прехвърлят
обратно 11,1 млн. м3 водни маси.
В поречието са изградени следните събирателни деривации за
прехвърляне на води от едно поречие към друго:
1. В
планина Рила са изградени събирателните деривации СД
“Манастирска”, СД “Илийна” и СД “Благоевградска Бистрица”. От тях
СД
“Манастирска” може да зауства директно в яз. “Искър”, чрез съоръженията тунел
“Манастирски”- канал “Бели искър”- бързоток в яз.“Искър” (река Искър - ДР), или с
тунел “Манастирски”- канал “Бели искър”- слабонапорен тунел “Бели Искър”, чрез
съоръжението “Кацата” (изградено на СД “Грънчар”) в СД “Грънчар”.
Слабонапорният тунел “Бели Искър”е с наклон на дъното 1 ‰ и позволява
обратно движение на водата от СД “Грънчар” към яз. “Бели Искър”.
Другите две деривации се заустват директно в СД “Грънчар”, чрез едноименните
тунели “Илийна” и “Благоевградска Бистрица”.
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Основното предназначение на СД “Грънчар” е да зарежда яз. “Белмекен”, който е
част от каскадата “Белмекен - Сестримо”.
2. В планина Витоша са изградени каналите “Владайски” и “Плакарийски” на
едноименните реки, които прехвърлят води от ДР към поречие Струма, чрез яз.
“Студена”.
.
Wср.год.
№
Прехвърляне на води от и към басейна на река Струма
млн. м3
А.От ЗБР към ИБР.
От поречие Струма към поречие Марица ( чрез яз.”Белмекен”)
1.
Канал “Манастирски”
32,8
2.
Канал “Илийна”
26,9
3.
Канал “Благоевградска Бистрица”
5,1
Общо от поречие Струма
64,8
Б. Прехвърляне на води от ДР към ЗБР
От поречие Искър към поречие Струма (чрез яз.”Студена”).
1.
Канал “Владайски”
8,0
2.
Канал “Палакарийски”
3,1
Общо от ДР към поречие Струма
11,1


Наличие на елементи от Националната екологична мрежа.
Характерно за водосбора е, че в голяма част от него се намират места,
включени в Националната екологична мрежа, включително и тези по НАТУРА
2000. В поречието на река Струма се намират части на два от трите Национални
парка в страната: НП “Рила” и НП “Пирин”.
Национален Парк “Пирин” (403,560 км2) е с алпийски характер на ландшафтите, с
наличие на 75 бр. върхове над 2000 м, 35 бр. циркуси и 186 бр. езера. Горите
заемат 38% от парковата територия със значително преобладаване на
иглолистните видове, от които преобладават чистите насаждения. Поради
голямото значение на парка за опазване на биологичното и ландшафтното
разнообразие на България, той е включен в списъка на Конвенцията на ЮНЕСКО
за опазване на световното природно и културно наследство. Частта от парка,
която попада във водосборния басейн на река Струма е 206,065 км2.
Национален Парк “Рила” (810,46 км2) защитава най-обширната територия от
българската субалпийска и алпийска зона с наличие на 40 върха с височина над
2000 м, над 120 постоянни и 30 временни ледникови езера. Горите в парка заемат
66% от неговата територия, а високопланинските ливади и пасища заемат 34%.
Разпространени са естествени горски растителни съобщества от обикновен
смърч, бял бор, обикновена ела, обикновен бук и бяла мура. В границите на парка
съществуват около 1400 висши растителни вида, което представлява 38,35% от
флората на страната. Около 100 вида от тях са вписани в Червената книга на
застрашените и редките видове. Установени и определени като защитени са 121
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вида безгръбначни и гръбначни, като в Червената книга влизат 29 вида от тях. На
територията на парка попадат четири резервата с обща площ 16220 ха, които
имат по-висок защитен статут. Те са включени в списъка на ООН на националните
паркове и еквивалентните на тях резервати. Частта от парка, която попада във
водосборния басейн на река Струма е 170,56 км2.


Природни паркове:
В поречието на река Струма се намират три природни парка - ПП “Витоша”,
ПП “Рилски манастир” и ПП “Беласица”.
Техният защитен режим е значително по-ограничен от този на националните
паркове. Има рестрикции, свързани със стопанската дейност на териториите на
сравнително голяма площ, основните възможности са свързани с отдиха, туризма
и рекреацията.
Природен парк “Витоша” (26 606,6 ха) е първият природен парк обявен в
България. Типични за ландшафта на парка са каменните реки и сипеите в
резултат на специфичните изветрителни процеси на геоложката основа. В
неговите граници се намират резерватите Бистришко бранище и Торфено
бранище. На база изградена инфраструктура и провежданите благоустройствени
мероприятия се създават отлични условия за отдих, туризъм, ски спортове, езда,
колоездене, алпинизъм и други форми на рекреация.
Природен парк “Рилски манастир” (27 370,7ха) обхваща горната част на
водосбора на река Рилска и целия водосбор на река Илийна. Характерни
ландшафти са срутищата, сипеите и сипейните конуси, скалисти върхове с
дълбоки циркусни гнезда под тях, стръмните улеи, придружени от каменопади. В
резултат на екзарационната дейност са се образували 26 ледникови езера. В
границите на парка попада резервата Риломанастирска гора, както и самият
Рилски манастир. Паркът има важно значение за развитието на туризма, като през
него минават много туристически маршрути от локално, национално и
международно значение.
Природен парк “Беласица”
Планината Беласица е част от Осоговско-Беласишката планинска група.
Понастоящем е поделена между Гърция (около 45%), Република Македония
(около 35%) и България (около 20%). Общата площ на планината е 670 кв. км.
Беласица се простира по посока изток-запад. Дължината и е 63 км, а средната
ширина 7-9 км. На север Беласица граничи с долината на река Струмешница, на
изток с Рупелското дефиле, на юг със Серското поле и на запад с Костуринската
седловина. Южните склонове са скалисти, стръмни и слабо залесени, докато
северните са гористи, прорязани от много дълбоки долове и буйни реки и потоци с
малки водопади. Страничните ридове са къси и стръмни. В българската част на
планината се намира Природен парк „Беласица”, обявен на 28 декември 2007
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година със заповед на министъра на околната среда и водите. Общата му площ
заема 11732,4 хектара. Флората на Беласица е съставена от близо 1200
растителни вида, което представлява приблизително 1/3 от флората на България.
Голямото богатство са широколистните гори и особено питомният кестен, който
расте предимно на север от главното било.Към защитената територии спада и
резерват Конгура, който запазва режима си. Администрацията на парка се намира
в село Коларово.


Резервати:
В поречието на река Струма има множество резервати и поддържани
резервати, които представляват отделни местности, в които се опазват
представителни или уникални за страната природни екосистеми. В резерватите се
забраняват всякакви действия, които нарушават самобитния характер на
природата. С цел неутрализиране на неблагоприятни външни въздействия около
някои от резерватите са обявени буферни зони. В поддържаните резервати се
допускат някои поддържащи, направляващи, регулиращи или възстановителни
дейности.


Изградени язовири за различни цели:
В басейна на Струма са изградени голям брой язовири с различно
предназначение. По-големите от тях са язовир ”Студена” - изграден на река
Струма през 1953 г. за питейно битово и примишлено водоснабдяване на град
Перник и района около него, язовир ”Пчелина” изграден също на река Струма
през 1975 г. за промишлено водоснабдяване и напояване в района на град Перник
и язовир ”Дяково” изграден през 1975 г. за напояване, питейно-битово и
промишлено водоснабдяване на град Дупница и района около него.
Характеристики на по-големите язовири в басейна на река Струма.

№

Име на
язовира

1

”Студена”

2

”Пчелина”

3

”Красава”

Река

Година
ВисоПолеМърДължина
Общ
влиза- Цел на чина на
зен
тъв
на кообем
не в ползване стената
обем
обем
роната (м) (м3x106)
експло(м)
(м3x106) (м3x106)
атация

Струма,
ПБВ
Палакария и 1953 ПВ,
Владайска
Е
ПВ
Струма
1975
Н
Конска
1956 ПБВ

Площ
на
водното
огледало
(км2)

53,00

259,00

25,200

22,800

2,400

1,600

23,70

627,00

54,800

20,600

34,200

5,380

2,970

2,195

0,775

0,352

30,00
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4

“Долна
Диканя”

Диканска

1971

Н
Р

Оролачка и
Н
Чокльово
1963
Р
блато
Дере Дренов
дол и
6 “Дренов дол” деривация
1973 Н
от
река
Банска
Дере
Берсински
дол
и
7 “Берсин”
1962-63 Н
деривация
от река
Новоселска
Сухо дере
8 ”Багренци
южно
от 1966 Н
с.Багренци
Друмска,
Отовица,
ПБВ
9 “Дяково”
Дупнишка
1978 ПВ
Бистрица и
Джерман
Клисурска,Л
10 ”Стойковци” ешничка
1985 Н
Дреновска
собствен
11 ”Карагъол”
1952 Е
водосбор
Каменица и
12 ”Калин”
деривации
1947 Е
5

”Извор”

20,50

618,00

7,224

5,224

2,000

0,900

28,60

7,300

6,300

1,00

0,800

21,00

3,500

3,405

0,095

0,640

31,80

651,00

4,600

4,410

0,190

0,540

22,50

370,00

2,200

2,150

0,050

0,288

57,34

518,50

35,400

27,900

7,500

2,000

43,60

570,00

13,220

11,860

1,360

1,130

17,50

186,00

2,252

1,995

0,257

0,090

17,50

396,00

1,020

1,0161

0,0039

0,350

Легенда: ПБВ – питейнобитово водоснабдяване
ПВ – промишлено водоснабдяване
Н – напояване ;
Р – риборазвъждане
Е – енергетика


Находища на минерални води:
Басейнът на река Струма е богат на минерални води. В него са
разположени 42 бр. находища и проявления на минерална вода, от които 15 бр. са
изключителна държавна собственост, включени в Приложение № 2 на Закона за
водите и 15 бр. публична общинска собственост.
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В басейна на река Струма се намират уникални находища на минерална
вода като :
Teрмоминералното находището при гр. Сапарева баня, разположено в
северните склонове на Рила, което става изключително популярно както в
границите на Република България, така и извън тях след 1957 г., когато един от
сондажите разкрива прегрята минерална вода с температура 101,4°С - найгореща на Балканите.
Tермоминералното находище “Марикостиново”, с. Марикостиново, общ.
Петрич е едно от малкото в Европа – където за балнеолечение се ползва
съчетание на минерална вода с лечебна кал.
Находище на минерална вода в гр. Брезник се отличава с високо
съдържание на желязо, като не случайно водата от него е наречена “желязната
вода”.
Термоминерално находище “Рупите – м. Кожух”, с. Генерал Тодорово,
община Петрич, водите са въглекисели характеризиращи се с високо съдържание
на СО2.
Въглекиселите термални води, както и азотните, също се използват в
балнеолечението. Интересното за находище “Рупите – м. Кожух”, е че от водата
се отделя забележимо количество спонтанен газ, представен главно от CO2 (98%).
От типичните азотни терми, термалните води при Кюстендил, Сапарева
баня и Благоевград, се отличават с повишено, до 12-15 мг/л, съдържание на
сулфидна сяра, намираща се в разтвора под формата на хидросулфид, който й
придава някои по-специфични лечебни качества. Сярата е градивен елемент в
организма и е активатор на важни жизнени функции. (Сулфидно-сероводородните
минерални води се прилагат основно чрез бани, пиене, инхалации и др.)
Субтермални карстови води са тези на находището в с. Долни Раковец,
община Радомир. Водата се използва за питейно-битовото водоснабдяване на
селото.
Формите, под които се ползват термоминералните води са: чешми за
общественнно водоналиване, питейно-битово водоснабдяване, хигиенни бани и
нужди за здравеопазването.
Повърхностните води:
 Идентифициране на “категориите” повърхностни води.
Във водосбора на река Струма като част от Западнобеломорски район са
определени две категории повърхностни води:
- категория “река”;
- категория “езеро”.
В басейна на река Струма са определени следните водни тела по
категории:
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В категория “река” са определени общо 77 броя водни тела в 15 типа, определени
както следва:
 водни тела категория „река” – 73 бр. в 12 типа;
 водни тела приравнени към „река” – 4 бр. в 3 типа (язовири на реки).
Водни тела категория “река” в басейна на р. Струма:
Тип
N по
Описание на
водно
ред
типа
тяло

Код EU_CD

Описание на водното тяло
Река Струма от изворите до язовир Студена
Река Струма от язовир Студена до вливане на река
Конска
Река Мещичка от изворите до вливането й в река
Конска.
Река Конска с десния си приток река Селска от
изворите до вливането й в река Струма.
Река Струма от вливане на река Конска до язовир
Пчелина.

1

TR33

021111

BG4ST900R001

2

TR26

011101

BG4ST900R003

3

TR25

011011

BG4ST900R004

4

TR26

011101

BG4ST900R005

5

TR26

011101

BG4ST900R006

6

TR32

021101

BG4ST900R007

Река Арката от изворите до язовир Долна Диканя.

7

TR29

012101

BG4ST900R009

Река Арката от язовир Долна Диканя до вливането й
в река Струма.

8

TR32

021101

BG4ST900R011

Река Светля от изворите до язовир Пчелина.

9

TR26

011101

BG4ST900R012

10

TR25

011011

BG4ST900R013

11

TR25

011011

BG4ST900R015

12

TR32

021101

BG4ST800R016

13

TR27

011110

BG4ST700R017

14

TR33

021111

BG4ST700R018

15

TR28

011111

BG4ST700R019

16

TR33

021111

BG4ST700R020

17

TR27

011110

BG4ST700R021

Река Струма от язовир Пчелина до вливането на
река Треклянска.
Река Оролачка (Косматица) от изворите до язовир
Извор
Река Оролачка (Косматица) от язовир Извор до
вливането й в река Струма
Река Треклянска с левия си приток река Явор от
изворите до вливането й в река Струма.
Река Струма от вливането на река Треклянска до
вливането на река Соволянска Бистрица.
Река Ломничка от изворите до вливането й в река
Драговищица.
Река Драговищица от българо–сръбската граница
до вливането й в река Струма.
Река Соволянска Бистрица от изворите до
вливането й в река Струма.
Река Струма от вливане на река Соволянска
Бистрица до вливането на река Елешница.
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18

TR25

011011

BG4ST700R022

19

TR25

011011

BG4ST700R023

20

TR25

011011

BG4ST700R024

21

TR31

020111

BG4ST700R025

22

TR25

011011

BG4ST700R027

23

TR33

021111

BG4ST700R026

24

TR27

011110

BG4ST700R028

25

TR25

011011

BG4ST700R029

26

TR33

021111

BG4ST600R031

27

TR28

011111

BG4ST600R032

28

TR28

011111

BG4ST600R036

29

TR28

011111

BG4ST600R034

30

TR25

011011

BG4ST600R035

31

TR34

030111

BG4ST600R033

32

TR34

030111

BG4ST600R037

33

TR34

030111

BG4ST600R038

34

TR30

012111

BG4ST600R039

35

TR27

011110

BG4ST500R030

36

TR28

011111

BG4ST500R040

37

TR34

030111

BG4ST500R041

Река Глогошка (Банска) от изворите до вливането й
в река Струма.
Река Новоселска от изворите до вливането й в река
Струма
Река Гращица от изворите до вливането й в река
Струма.
Река Елешница от изворите до вливането на река
Речица.
Река Елешница от вливането на река Речица до
вливането й в река Струма.
Река Речица от изворите до вливането й в река
Елешница.
Река Струма от вливането на река Елешница до
вливането на река Джерман.
Река Лева (Кознишка) от изворите до вливането й в
река Струма.
Река Джерман от изворите до водовземането на
ВЕЦ “Джерман” на кота 1052,00 м (0,250 км под
вливането на река Скакавица).
Река Джерман от водохващането на ВЕЦ “Джерман”
на кота 1052,00 м до град Дупница с левите си
притоци Фудина, Валявица и част от Горица.
Река Джерман с части от левите си притоци
Отовица и Дупнишка Бистрица, в участъка от
вливането на река Тополница до вливането й в река
Струма.
Река Тополница от изворите до вливането й в река
Джерман.
Река Джубрена от изворите до вливането й в река
Тополница.
Река Горица от изворите до водохващането на “В и
К” – гр. Дупница при село Овчарци на кота 814,25 м.
Река Отовица от изворите до водохващането на СД
“Язовир Дяково” на кота 740 м.
Река Дупнишка Бистрица от изворите до
водохващанията на “В и К” – гр. Дупница и СД
“Язовир Дяково” на кота 740 м.
Река Разметаница от изворите до вливането й в
река Джерман.
Река Струма от вливането на река Джерман до
вливането на река Благоевградска Бистрица.
Река Копривен от изворите до вливането й в река
Струма.
Река Манастирска и река Илийна от изворите до
вливането им в река Рилска.
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Река Рилска от вливането на реките Манастирска и
Илийна до вливането на десния й приток
Шарковица.
Река Рилска от вливането на река Шарковица до
вливането й в река Струма.

38

TR33

021111

BG4ST500R042

39

TR28

011111

BG4ST500R043

40

TR28

011111

BG4ST500R044

Река Лисийска от изворите до вливането й в река
Струма.

41

TR34

030111

BG4ST500R045

Река Благоевградска Бистрица с левия й приток
река Славова от изворите до вливането им.

42

TR33

021111

BG4ST500R046

43

TR28

011111

BG4ST500R047

44

TR27

011110

BG4ST500R048

45

TR28

011111

BG4ST500R049

46

TR28

011111

BG4ST500R050

47

TR31

020111

BG4ST500R051

48

TR28

011111

BG4ST500R052

49

TR28

011111

BG4ST500R053

50

TR28

011111

BG4ST500R054

51

TR28

011111

BG4ST500R055

52

TR33

021111

BG4ST500R056

53

TR27

011110

BG4ST500R057

54

TR34

030111

BG4ST500R058

55

TR31

020111

BG4ST500R059

56

TR28

011111

BG4ST500R060

57

TR25

011011

BG4ST500R061

Река Благоевградска Бистрица с левия й приток
река Хърсовска в участъка от вливането на река
Славова до вливането на река Хърсовска.
Река Благоевградска Бистрица от вливането на
река Хърсовска до вливането й в река Струма.
Река Струма от вливането на река Благоевградска
Бистрица до вливането на река Ощавска
(Дяволска).
Река Четирка (Логодашка) с десния си приток река
Лещанска от изворите до вливането й в река
Струма.
Стара река от изворите до вливането й в река
Струма.
Река Градевска с десния си приток река Осеновска
от изворите до вливането им.
Река Градевска от вливането на река Осеновска до
вливането й в река Струма.
Река Сушичка от изворите до вливането й в река
Струма.
Река Брежанска от изворите до вливането й в река
Струма.
Река Лудата от изворите до вливането й в река
Струма.
Река Ощавска (Дяволска) от изворите до вливането
й в река Струма.
Река Струма от вливане на река Ощавска до
вливането на река Белишка (Шашка)
Река Влахинска от изворите до вливането на левия
й приток река Синанишка.
Река Влахинска от вливането на река Синанишка до
вливането й в река Струма.
Река Брезнишка от изворите до вливането й в река
Струма.
Река Врабча (Злинска) от изворите до вливането й в
река Струма.
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58

TR25

011011

BG4ST500R062

59

TR18

001110

BG4ST500R063

60

TR28

011111

BG4ST500R064

61

TR25

011011

BG4ST500R065

62

TR28

011111

BG4ST500R066

63

TR34

030111

BG4ST500R067

64

TR33

021111

BG4ST500R068

65

TR18

001110

BG4ST500R069

66

TR28

011111

BG4ST500R070

67

TR19

001111

BG4ST400R072

68

TR28

011111

BG4ST400R071

69

TR18

001110

BG4ST300R073

70

TR25

011011

BG4ST300R074

71

TR34

030111

BG4ST200R075

Река Белишка (Шашка) от изворите до вливането й
в река Струма.
Река Струма от вливането на река Шашка до
вливането на река Санданска Бистрица.
Река Цапаревска от изворите до вливането й в река
Струма.
Река Седелска от изворите до вливането й в река
Струма.
Река Лебница от българо-македонската граница до
вливането й в река Струма.
Река Санданска Бистрица от изворите до вливането
на десния й приток река Бобов дол.
Река Санданска Бистрица от вливането на река
Бобов дол до вливането й в река Струма.
Река Струма от вливането на река Санданска
Бистрица до вливането на река Струмешница.
Река Лешнишка (Бождовска) от изворите до
вливането й в река Струма.
Река Струмешница от българо-македонската
граница до вливането й в река Струма.
Река Градешница от изворите до вливането й в
река Струмешница.
Река Струма от вливането на река Струмешница до
българо-гръцката граница.
Река Мелнишка от изворите до вливането й в река
Струма.
Река Пиринска Бистрица от изворите до вливането
на десния й приток Черешничка.

72

TR28

011111

BG4ST200R076

Река Пиринска Бистрица с притоците си
Черешничка и Калиманска, в участъка от вливането
на река Черешничка до вливането й в река Струма.

73

TR26

011101

BG4ST200R077

Река Петровска от изворите до вливането й в река
Пиринска Бистрица.

74

TE30

021010

BG4ST900R002

ЯЗОВИР СТУДЕНА

75

TE27

011010

BG4ST900R010

ЯЗОВИР ПЧЕЛИНА

76

TE28

011020

BG4ST900R008

ЯЗОВИР ДОЛНА ДИКАНЯ

77

TE28

011020

BG4ST900R014

ЯЗОВИР ИЗВОР
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Водни тела категория “езеро” в басейна на Струма:
Тип
№ по
Описание на
Код EU_CD
водно
Описание на водното тяло
ред
типа
Промяна на кода
тяло
1
TE30
021010 BG4ST900L001
ЧОКЛЬОВСКО БЛАТО
2
TE28
011020 BG4ST700L002
ЯЗОВИР ДРЕНОВ ДОЛ
3
TE28
011020 BG4ST700L003
ЯЗОВИР БЕРСИН
4
TE32
030020 BG4ST600L004
КАРАГЬОЛ
5
TE27
011010 BG4ST600L005
ЯЗОВИР ДЯКОВО
6
TE27
011010 BG4ST500L006
ЯЗОВИР СТОЙКОВЦИ
7
TE32
030020 BG4ST600L007
Планински езера - група Западна Рила
10
TE32
030020 BG4ST500L010
Планински езера - група Западен Пирин
Силно- модифицирани и изкуствени водни тела:
В басейна на река Струма са определени са 19 броя силномодифицирани
водни тела, от които 9 бр. категория “река “, 4 бр. приравнени към категория “река
“ и 6 бр. категория “езеро”.
Силномодифицирани водни тела, категория “река” и приравнени към
„река в басейна на река Струма:
N
Тип
Описа
По водно ние на
Код EU_CD
Описание на водното тяло
ред тяло
типа
Река Струма от язовир Студена до вливане на река
2
TR26 011101
BG4ST900R003
Конска
Река Струма от вливане на река Соволянска Бистрица
17
TR27 011110
BG4ST700R021
до вливането на река Елешница.
Река Джерман от водохващането на ВЕЦ “Джерман”
27
TR28 011111
BG4ST600R032 на кота 1052,00 м до град Дупница с левите си
притоци Фудина, Валявица и част от Горица.
Река Струма от вливането на река Джерман до
35
TR27 011110
BG4ST500R030
вливането на река Благоевградска Бистрица.
Река Благоевградска Бистрица от вливането на река
43
TR28 011111
BG4ST500R047
Хърсовска до вливането й в река Струма.
Река Струма от вливането на река Шашка до
59
TR18 001110
BG4ST500R063
вливането на река Санданска Бистрица.
Река Санданска Бистрица от вливането на река Бобов
64
TR33 021111
BG4ST500R068
дол до вливането й в река Струма.
Река Струма от вливането на река Санданска
65
TR18 001110
BG4ST500R069
Бистрица до вливането на река Струмешница.
Река Струма от вливането на река Струмешница до
69
TR18 001110
BG4ST300R073
българо-гръцката граница.
117 TE30 021010
BG4ST900R002 ЯЗОВИР СТУДЕНА
118

TE27

011010

BG4ST900R010

ЯЗОВИР ПЧЕЛИНА
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119
120

TE28
TE28

011020
011020

BG4ST900R008
BG4ST900R014

ЯЗОВИР ДОЛНА ДИКАНЯ
ЯЗОВИР ИЗВОР

Силно модифицирани водни тела, категория “езеро” в басейна на река
Струма:
№ по Тип
Описание на Код EU_CD
Описание на водното тяло
ред водно типа
тяло
1
TE27
011010
BG4ST600L008 ЯЗОВИР ДЯКОВО
2
TE30
021010
BG4ST900L004 ЧОКЛЬОВСКО БЛАТО
3
TE28
011020
BG4ST700L011 ЯЗОВИР БЕРСИН
4
TE28
011020
BG4ST700L004 ЯЗОВИР ДРЕНОВ ДОЛ
5
TE27
011010
BG4ST500L013 ЯЗОВИР СТОЙКОВЦИ
6
TE32
030020
BG4ST600L015 КАРАГЬОЛ

16
17

Кватернер

15

BG4G000000N011
BG4G000000N012
BG4G000000N013
BG4G000000N014
BG4G000000N015
BG4G000000N016

Порови води в неоген - Струмешница
Порови води в неоген - Сандански
Порови води в неоген - Симитли
Порови води в неоген - Благоевград
Порови води в неоген - Брезник-Земен
Порови води в неоген - Разлог

BG4G00000Pg039

Пукнатинни води в Осоговски палеогенски вулканогенноседиментен комплекс

BG4G00000Pg038

Порови води в палеогенски седиментен комплекс

Пукнатинни

14

Име
Порови води в кватернер - Струмешница
Порови води в кватернер - Кресна-Сандански
Порови води в кватернер - Симитли
Порови води в кватернер - Благоевград
Порови води в кватернер - Дупница
Порови води в кватернер - Неоген - Кюстендил
Порови води в кватернер - Радомир-Брезник

Палеоген

Номер Слой
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Код
BG4G000000Q001
BG4G000000Q002
BG4G000000Q003
BG4G000000Q004
BG4G000000Q005
BG4G00000QN006
BG4G000000Q007

Неоген

Подземни водни тела във водосбора на река Струма:
Подземните водни тела по поречието на река Струма са разпределени в 5
слоя и са 31 на брой.

BG4G0PzC2Pg019
BG4G000PzC2021

Пукнатинни
води
в
Тешовски,
Спанчевски,
Централнопирински, Безбожки, Игралишки, Кресненски
плутони
Пукнатинни води в Южнобългарски гранити, Калински
плутон
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BG4G00000Pz022
BG4G00000Pz023
BG4G000PtPz024

21

BG4G000PtPz025

22

BG4G000PtPz027

Пукнатинни води в Струмска диоритова формация
Пукнатинни води в Осоговски плутон
Пукнатинни води в Рило-пирински метаморфити
Пукнатинни води в Беласишко-огражденско-малешевскоосоговски метаморфити
Пукнатинни води в Краищиденски метаморфити

23
24
25
26
27
28
29
30
31

BG4G000T2T3028
BG4G000T2T3029
BG4G0000Pt3031
BG4G0000Pt3032
BG4G000T1T2033
BG4G000T1T2034
BG4G00000T2035
BG4G0000Pt1036
BG4G0T1T2T3037

Земенски карстов басейн
Еловдолски карстов басейн
Разложки карстов басейн
Влахински карстов басейн
Логодашки карстов басейн
Смоличенски карстов басейн
Бобошево-марводолски карстов басейн
Гоцеделчевски карстов басейн
Голобърдовски карстов басейн

Карст (Pt-Cr)

18
19
20

Определените подземни водни тела по поречието на река Струма, разпределени
по слоеве, са:
І слой – порови води в кватернер – 7 броя водни тела ;
ІІ слой – порови води в неоген
- 6 броя водни тела ;
ІІІ слой – порови води в палеоген - 2 броя водни тела ;
ІV слой – пукнатинни води
- 7 броя водни тела ;
V слой – карстови води
- 9 броя водни тела .
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ІІ.2. Общо описание на характеристиките на басейна на река Места.
Географски граници:
Басейнът на река Места на българската територия се ограничава на юг от
държавната граница с Р Гърция; на запад от водосборният басейн на река
Струма; на север от басейните на реките Искър (БДДР) и Марица (БДИБР); на
изток от басейна на река Доспат.
В западна посока границата на басейна минава по билото на планината Али
ботуш. Между селата Гайтаниново и Голешево тръгва на север по билото на
Пирин планина и обхваща източните склонове на Пирина. На запад остават
водосборите на Струмските притоци: Пиринска Бистрица, Санданска Бистрица,
Влахинска и Градевска. След местността “Предела” водосбора обхваща южните
склонове на Рила планина и граничи с водосборите на реките Благоевградска
Бистрица и Рилска, а след местността “Юндола” - на изток вододела обхваща
левите притоци на река Места, които събират водите си от южните склонове на
Западните Родопи.
Река Места е трансгранична река и се влива в Егейско море на гръцка
територия.
Физико-географска характеристика:
Река Места се образува от сливането на Бяла и Черна Места над гр.
Якоруда. За начало на реката се смята изворът на десният й приток Бела Места
на кота 2240 м н.в. над езерото Грънчар от групата Грънчарски езера в Източна
Рила с координати: 4207’10”с.ш. и 2335’10” и.д. Водите от извора, заедно с
водите изтичащи от езерото образуват река Грънчарица, която след като
приеме водите на малките рекички Ропалица, Янчова река , Джеенем дере от
ляво и се събере с Баненска река от дясно, образуват Бяла Места. Черна Места
събира води от Източна Рила на около 2620 м под имената Раждавица и Софан.
Отначало река Места тече в югозападна посока, като близо до Разлог
приема югоизточна посока и напуска страната на кота 388 м при границата с
координати 4127’10”с.ш. и 2403’00” и.д.
Водосборната площ на басейна на река Места до границата с РГърция е 2
785 км2. Дължината на р. Места е 126 км. Поречието на река Места е найвисокото в страната със средна надморска височина – 1318 м.
Географското разположение на басейна на река Места се определя с
координатите на водосбора й : 4125” и 4210’ с.ш. и 2320’ и 24 20’ и.д.
Разположен е между Рила на север, Пирин на запад и Родопите на изток. Южната
му част (условно ограничен от държавната граница с Гърция) е низината на
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Западна Тракия и Егейско море намиращи се в Гърция
Реката приема водите на около 25 по-големи притока от І и ІІ порядък. От
левите притоци това са
Черна Места, Бабешка, Златарица, Матан дере,
Градинишка, Канина и Сатовчанска Бистрица , а от десните – Бела Места,
Белишка, Изток, Добринишка, Безбошка, Ретиже, Лъкенска, Каменица, Костена,
Брезнишка (Туфча), Неврокопска и Мътница.
Притоците водят началото си от най-високите планини в България – Рила,
Пирин и Западните Родопи.
Езерата във водосбора са разположени основно във високите части на
планините Рила и Пирин. В басейна на река Места няма язовири с площ на
водното огледало над 0,5 км2 (500 дка).
От водосбора на река Места посредством събирателни деривации се
прехвърлят сравнително големи водни маси към съседните Дунавски район и
Източнобеломорски район за басейново управление на водите.
Горите в поречие Места заемат около 49% от водосбора й. Те са
разположени в планинския пояс до около 2000 м н.в. От тях 68% са иглолистни,
26% нискостъблени и останалите букови. Иглолистните гори заемат високите
части на южна Рила над Якоруда, Западните Родопи и североизточната част на
Пирин над Банско и Разлог. Застъпени са всички иглолистни видове: бор, ела,
смърч, бяла и черна мура. Бялата и Черната мура обхващат широк пояс от 2-3 км
в Пирин над Банско и Разлог, който започва високо под изтичането на
високопланинските езера. Места е единственото поречие в България с толкова
широко разпространение на бялата и черна мура. Борът, елата и смърчат заемат
изцяло: горното течение на родопските притоци Златарица, Матан дере,
Вищерица, Канина и Сатовчанска Бистрица; водосборите на Бяла и Черна Места
до тяхното сливане и горното течение на Вотрачка и Беличка. Нискостъблените
гори са по главната река след Разлог и по долното течение на Места като са
групирани в отделни горички. Отделни петна от букови гори са застъпени около
Якоруда, във водосбора на Златарица. Единствената букова гора с по-голяма
площ заема горното течение на река Корнишка и нейните притоци, която на запад
достига до водораздела със Струма.
В горното си течение реките Бяла и Черна Места са стръмни, като
наклона постепенно намалява до 30%о при Якоруда. Склоновете на долината са
стръмни с наклон 30- 40 и са скалисти. Дъното на долината е тясно , но на места
се разширява до 60-80 м. Коритото на реката е каменисто, като дъното е
чакълесто – каменливо.
При вливането на река Черна Места долината се разширява до 300-400 м.
Склоновете са също стръмни и обрасли с гори. Коритото се разширява на 12-15
м.
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При Якоруда напречният профил на долината е тесен, дълбок, със
стръмни склонове, като след града долината се разширява до около 600 м.
Залесеността намалява, като към с.Бабяк теренът е силно обезлесен.
Склоновете са прорязани от множество дерета, които при устията си образуват
наносни конуси. Ширината на коритото достига 20-25 м. Дъното е чакълестопесъкливо с много заоблени големи камъни.
При вливането на река Белишка долината на река Места се разширява до
1,5 км. Надлъжният наклон на коритото е около 9%о. След вливането на река
Бабешка долината се стеснява много, склоновете й стават стръмни, а дъното й
достига до няколко десетки метра. Склоновете й са залесени с храсталак, като
съвсем малко иглолистни гори има по билата.
При с.Елешница и гр.Добринище реката силно меандрира. След като
приеме десния приток – река Безбожка, Места навлиза в Момина клисура.
Напречният профил на реката е тесен, дълбок с наклон на склоновете 45.
Ширината на дъното варира от 100 до 300 м. Склоновете са обрасли с
нискостъблени гори, примесени с иглолистни. Надлъжният наклон на реката е 38%о, който намалява след река Костена до 3%о и се запазва такъв до границата.
Речното корито достига 45-50 м широчина. Дълбочината на реката достига 0,8 м,
а на места до метър. Дъното на реката запазва същия характер – чакълестопесъкливо. След Момина клисура реката навлиза в Гоце Делчевското поле. Тук
напречният профил на долината е трапецовиден , като склоновета са полегати 10
-15. Долината е широка 3-4 км. Реката тече покрай левия склон, като полето
остава почти от дясно. Реката залива широки речни тераси. Дъното е песъкливоглинесто. Този характер се запазва до границата.
Релеф:
Басейнът на река Места обхваща южните склонове на Рила, Източните
склонове на Пирин и Западните склонове на Западните Родопи. Трите планини се
свързват съответно, чрез Пределската седловина ( Рила и Пирин) и седловина
Аврамови колиби (Рила с Родопите). Долините на Бяла и Черна Места са стръмни
( на места достигат 150%о) и тесни. Съединяват се на североизток от Якоруда.
След това Места навлиза в източната част на Разложката котловина (850 м.н.в.)
разположена между Рила, Пирин и Западни Родопи. На юг от нея р. Места се
врязва в западния склон на родопския рид Дъбраш, където образува дългия и
тесен пролом Момина клисура. На юг от него Места навлиза в Гоце Делчевското
поле (500-600 м). То заема около 40 –50 000 дка на десния бряг на реката и около
15 000 дка на левия. Западните Родопи са прорязани от стръмно склонести
долини - леви притоци на р. Места.
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Геоложки строеж:
Басейнът на река Места е добре изучен в геоложко отношение. Той е
изграден от докамбрийски метаморфити, разновъзрастни гранитоидни скали,
палеогенски седименти и ефузиви, неогенски седименти и кватернерни
отложения.
В долината на река Места приабон-олигоценският комплекс запълва
двустранно Местенския грабен. Гоцеделчевската и Разложката котловини са
наложени грабенови структури запълнени от дебелослойни неогенски езерноблатни и речни седименти и кватернерни отложения.
Масивът на Пирин представлява хорст – антиклинала с ядка от палеозойски
гранитоиди и протерозойска мантия. В мантията участват и мраморите, които
изграждат северното бедро на Пиринската хорст – антиклинала. Мраморите
започват от река Дамяница и на СЗ достигат до Градевския грабен. Ивицата е
блоково разломена от няколко паралелни разседа, като блоковете стапаловдно
пропадат към Разложката котловина и се припокриват от мощен пролувий и
плиоцен. Мраморите са напукани и дълбоко окарстени с характерни форми понори, пещери, въртопи и безотточни долини.
Южният район обхваща площта на по-ниските дялове на Пирин и част от
планините Славянка и Стъргач. Мраморите, които опасват известния Тешовския
гранитен плутон са напукани, на места тектонски разломени и силно окарстени.
Всред тях се срещат интеркалации от гнайси и шисти. Карстовият басейн в план
има пръстеновидна форма, а в разрез - пресечен конус. От източната страна той
се екранизира от плиоцена на Гоцеделчевската котловина, от ЮИ от тесния
грабен (от с. Копривлен, през с. Гайтаниново стига и прехвърля българо –
гръцката граница) от запад и север – от силикатни кристалинни скали.
В по-старите свити на Рупчоската група (PD) - Чепеларска пъстра свита
(tčPD), Богутевска плагиогнайсова свита (bogPD), Въчанска пъстра свита
(včPD) и Луковишка гнайсошистова свита (luPE) са акумулирани карстови води
в мраморните прослойки и пластове на Пирин и Западните Родопи. Сравнително
по-голямо площно разпространение мраморите имат в района на села Слащен и
Годешево, разположени в най-югоизточна част на басейна на р. Места.
Климатична характеристика:
Поречието на река Места в климатично отношение са характеризира с
голямо разнообразие. В горното течение преобладават умерено-континентални
климатични условия, в средното – преходни условия, навътре във водосборната
област клонещи към средиземноморския климат. Откритото на юг поречие
позволява свободно нахлуване на средиземноморско климатично влияние, т.е.
средното и долното течение попадат в южнобългарската подобласт на
континентално – средиземноморската климатична област. В разложката
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котловина от местните ветрове особено характерен е фьонът, който духа есен,
зима и пролет но с най-голяма сила през зимата. Особено голям ефект има
фьонът по склоновете на Рила, чийто топли въздушни струи разтапят дебелата
снежна покривка, което води до пролетното пълноводие и високи води в
пролетните месеци.
Поради климатичното влияние на планините съставящи водосбора на
Места, в отточния й режим се разграничават два типа хидрографи: 4 фазов
хидрограф за планинските притоци на Места и двуфазов за средното и долно
течение. В тази връзка се оформят и два минимума - зимен и летен, като водните
количества на последния обикновенно са по-ниски от тези на зимния т.е.
критичните периоди са в месеците август и септември. Общо маловодието
продължава от юли до ноември , но не са редки случаите на сливане на зимното с
лятното маловодие , което го прави по-продължително до 7-8 месеца, а в
годините от последното десетилетие и по-дълго.
Максималния отток е през април, май и юни за горното и средно течение. В
долното течение, поради влиянието на средиземноморския климат се наблюдава
и зимно пълноводие.
Валежи:
Валежите над водосборния басейн на река Места са подобни на тези от
водосборния басейн на река Струма. Годишната сума на валежите се изменя от
150-175 мм в долното течение при Гоце Делчев, 600-650 мм при гр.Разлог и до
над 1200 мм във високопланинските части на Пирин и Рила. Средногодишната
стойност на валежите за поречие Места е около 534 мм.
Най-големи сезонни валежи има през зимата, които за високопланинските
части на Пирин и Рила надвишават 350 мм. Нарастването на валежите върви от
север на юг и от долините към върховете.
През пролетта в долината на река Места най-ниските валежи са около 150
мм.
През лятото валежите в долината на реката са  100-125 мм, в Пирин  над
250 мм и в Рила над 300 мм.
Есента валежите в по-ниските райони малко нарастват до 175 мм за
долината на Места на юг от Разлог и надвишават 250 мм в Рила и Пирин.
От месечните валежи през зимата най-високи стойности отбелязва
февруари - над 110 мм във високите части на Пирин, а през пролетта
максимумите са през май и юни – около и над 130 мм за високите части на Рила.
Най-ниски са валежите през август и септември - в най-ниските части на долината
 около 20 мм, а в Рила – около 70 мм.
На връх Вихрен средната годишна валежна сума е 1386 мм с максимум
през зимата, при метеорологичната станция в Банско – 797 мм с максимум през
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зимата и есента, а при метеорологичната станция в Гоце Делчев – 669 мм също с
максимум през зимата и есента. Снежната покривка във високопланинския пояс се
задържа около 180 дни.
Абсолютните максимални денонощни дъждове при метеорологична станция
Дикчан са в границите на 70 мм/денонощие, а при при метеорологична станция
Сатовча – до 187 мм/денонощие. Средномногогодишните максимални денонощни
валежи се колебаят от 37 до 61 /денонощие.
Температури:
Температурният режим в района преди всичко се обуславя от надморската
височина и от преобладаващата форма на терена. С оглед на това може да се
очертаят следните области с характерни особености на температурите:
1. Долината в Долна Места (около и над Гоце Делчев) има сравнително
мека зима спрямо долината в горната част – с около и над 0 средна температура
през януари и 20-21 – през юни. Поради котловинния характер на
Гоцеделчевския район обаче, тук са измервани най-ниските температури през
зимата – абсолютната минимална температура наблюдавана в Гоце Делчев е
минус 28,9°С.
2. Котловинните и долинни полета от предната част на Места имат
сравнително по-студена зима, през януари средната температура е около 1-2 под
нулата, но не спада по-ниско от -20 -25. Лятото там не е много горещо  през юли
средните температури около Разлог са около 16-20.
3. В ниските планински части на района (Рила и Пирин ), януарските
температури средно са между 4-6 под нулата, а във високопланинската – под 6
под нулата. Юлските температури са съответно 15-16 и около и под 14. В
планините януарските температури и при най-силни студове обикновено не
спадат под 22-26 под нулата. Зимата тук е най-продължителна  5-7 месеца в
зависимост от надморската височина. Най-високата температура е през юли и
средно се движи между 13-16. В най-силните горещини температурите достигат
до 30-35 През лятото са възможни и силни застудявания с падане на
температурите до 0 през юли и до 3-7 под нулата за август. В планинската част
есента е приблизително по-топла от пролетта.
Снежната покривка е краткотрайна и неустановена в ниските райони, а във
високопланинската част – от 150 до 250 дни (от ноември-декември до април–май)
- максималната дебелина превишава 100-150 см.
Влажност:
А. Дефицит на влажността
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Най-голям дефицит на влажността в Западен Егейски район има найюжната част на долината на Струма (6-7 мм годишно), а долината на Места се
отличава с по-малък дефицит.
В планинските райони с нарастването на надморската височина дефицитът
бързо намалява, като при 2000 м годишната му стойност е около 2 мм. През
зимните месеци дефицитът по върховете е около 0,4-0,7 мм за февруари, а в
низините  1-2 мм.
Максимумът на средномесечния дефицит на влажността за места с
надморска височина под 1000 м е главно през юли, а във високите области – през
август.
Годишната амплитуда на месечния дефицит на влажността се движи между
1,2 мм през януари до 0,4 мм и 1,7 мм за същите месеци при връх Мусала.
Хидроложка характеристика:
В басейна на река Места, реките протичащи по склоновете на високите
планински масиви на Рила и Пирин са най-многоводни, като отточният модул
достига и превишава 35-40 л/сек/км2, поради високите валежи  над 1200 мм
годишно. За тях е характерна и голямата гъстота на речната мрежа  над 2-2,5
км/км2. Голямата надморска височина дава отражение и върху гъстотата на
речната мрежа, като 85% от реките имат гъстота над единица. Този хидрографски
елемент се изменя от 0,73 км/км2 (р.Туфча) до 2,53 км/км2 ( р.Софан). Средният
наклон на реката е 14,72 %о , но достига до 128%о ( р.Лееве). Средният наклон на
повече от 80% от реките са с наклон над 40%о.
Измененията на годишния отток на реките зависят от съчетанията и
разпределенията на валежите, снежната покривка и температурата на въздуха.
Във високите планински части на района оттокът през зимата e нисък, с
минимум през февруари, като следствие от намаления приток на вода под
дебелата снежна покривка и ниските температури.
За периода 1961-1998 г. средногодишният отток на река Места по дължина
нараства от 1,462 м3/сек в началото - на река Черна Места до 29,85 м3/сек при
Хаджидимово. Поради регулиращата роля на езерата оттокът е стабилен с нисък
коефициент на вариация, особено Рилските и Пиринските притоци. По-големи
колебания се отчитат по притоците от Западните Родопи. Изключение правят
реките Белишка и Вотрачка, които освен голямата вариация имат и големи
модули на оттока - съответно 19 и 21 л/сек/км 2. С най-ниски модули са реките
Златарица и Матан дере 7-8 л/сек/км2.
Минималният средно месечен отток се проявява през август и септември.
Минималните средномесечни водни количества с обезпеченост 95 % се изменят
от 0,39 м3/сек при Якоруда до 1,60 м3/сек при Момина Кула и 1,75 м3/сек при
Хаджидимово.
41

ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН - БЛАГОЕВГРАД ПО ИЗГОТВЯНЕ НА
ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ, ПО МЕТОДИКАТА ПО ЧЛ.187, АЛ. 2, Т.6 ОТ ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ
Доклад 1

Формирането на оттока на река Места е основно дъждовно и/или дъждовноснежно.
Вътрешно годишното разпределение на оттока в поречието на река Места е
обусловено от сезонните изменения на оттокообразуващите фактори, характерни
за многообразния климат. В горното течение преобладават умереноконтинентални условия, в средното – преходни условия, навътре във
водосброната област клонещи към средиземноморския климат. Годишното
разпределение на валежа потвърждава климатичното разнообразие на
поречието. В годишния му ход се установявят два максимума и два минимума, т.е
две валежни вълни. В по-голямата част от поречието, където преобладаващо е
преходно-средиземноморското климатично влияние, независимо от степента му,
първичната валежна вълна е очертана от зимния максимум и есенния минимум, а
вторичната – със своя летен връх и зимен минимум е по-слабо изразена.
Характерно за десните притоци и цялото поречие на река Места е това, че поради
превеса на континенталния климатичен характер и доминиращите особености на
планинските вериги Рила и Пирин, около половината от годишния отток протича
през пролетта. Само за някои леви притоци на река Места поради влиянието на
топлия средиземноморски климат имат масиран есенно-зимен отток.
Разпределението на оттока по главното ядро на река Места е близко до това на
десните притоци, тъй като те формират главно оттока на реката. За басейна на
река Места пролетното и зимното пълноводие са в резултат на комбинирано
въздействие на валеж и снеготопене.
В басейна на река Места са изградени и функционират в момента 15
хидрометрични станции, от които 4 по главната река, 1 на река Брезнишка, а
останалите 10 по притоците.
Във водосбора има само една станция № 52800 ( 215) при Момина Кула,
за която има информация за наблюдения на водните стоежи от 1927 г. и на
водните количества от 1935/36 година. Останалите станции са монтирани през 50те години. Измерванията на водните количества се реализира с хидрометрични
витла.
В басейна на река Места няма организирана ведомствена хидрометрична
мрежа. Тук съществуват само наблюдения върху водния баланс на един малък
язовир на “Напоителни системи” ЕАД София, клон Гоце Делчев - яз.”Копринец” на
едно дере - приток на река Места с обем 0,100 м3х106. Разполагаемите данни за
притока в язовира са за периода от 1989 г. до 2000 г.
Естественият повърхностният воден отток при средна по водност година е
950. 53 млн.м3 /год..
Хидрогеоложка характеристика:
Поречието на река Места е

сред най-водоносните речните басейни в
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страната, с най-големия годишен обем на отточните водни количества
обуславящи се от:
Води в хидрогеоложките и хидроложки структури, подхранени от
планинските масиви на Рила, Пирин и Западните Родопи.
Води в карстови басейни и водоносни колектори в кристалинните и
пукнатинни масиви;
Големите количества валежи във високопланинските пояси.
В разнородните пукнатинни, карстови и порови колектори на поречията се
формират, движат и акумулират пресни, а в дълбочинните зони –
термоминерални и хладки минерални води.
Високо проницаеми колектори на подземни води се явяват окарстените
мезозойски варовици и доломити в Крайщето и докамбрийските мрамори.
Северопиринските мрамори са напукани и дълбоко окарстени с характерни
форми - понори, пещери и въртопи. В тях е формиран ненапорен карстов поток.
Поради дренираност във високите части на планината извори почти липсват.
Големите карстови извори са разположени в Разложката котловина, където
карстовата вода излиза от разлома, който отделя плиоцена от мраморите. По–
важни извори са: “Язо” и “Истока” с дебит 940 - 2105 л/сек; “Кьошкото” с дебит от
200 – 400 л/сек (които са на най – ниска кота), изворът на река Бяла – 20 – 60
л/сек. Водите са с температура 7 - 10° С, обща минерализация 0,19 – 0,25 гр/л и
са типично хидрокарбонатно – калциево – магнезиеви. Средния дебит на всички
извори е 1850 л/сек. Подхранването на карстовия поток става от инфилтриралите
се валежи и реки в обсега на Пирин планина.
В Южен Пирин, от пръстеновидния карстов басейн вземат началото си
редица извори, от които по–важни са групата извори “Топлица”, при село
Мусомище с общ дебит 280 – 1500 л/сек (от трите по – големи изходища
температурата на водата е 21° – 22° С, което се дължи на смесването й с
термална, която идва по разлом от дълбочина), изворът “Бистрец” при село
Петрово с минимален дебит 917 л/сек и при село Бресница – 57 – 167 л/сек. В по–
малките извори температурата е 13° - 19° С. Общият дебит на изворите в
гоцеделчевския карст е около 2000 л/сек.
Сравнително водоносни се явяват и напуканите и разломени гнайси и
мигматити на докамбрийските метаморфогенни комплекси. От приповърхностната
зона на дълбоко еродираните от речната и овражна мрежа напукани гнайсови
скални задруги се дренират многочислени извори, с дебит най-често до 1 л/сек;
значително по-рядко са пукнатинните планински извори с дебит от 2 - 3 л/сек до
около 20 л/сек по тектонските зони.
С по-висока водообилност се характеризира масива на Пирин, изграден от
гранитни и гранитоидни интрузии (плутони), внедрени сред метаморфните
комплекси. От тях се подхранват най-големите пукнатинни извори в Северен
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Пирин достигащи дебит - до 100 л/сек .
Кватернерните алувиални и пролувиални наноси, представени предимно от
чакъли и пясъци в заливните и ниските надзаливни тераси, наносните и
поройните конуси са най-добрите акумулатори на порови – пресни безнапорни
води.
По физични свойства и химичен състав подземните води в региона са
пресни, предимно хидрокарбонатно - калциеви (калциево-магнезиеви), с
минерализация (М) под 0,5 г/л и ниска твърдост. Във високопланинските
кристалинни масиви водите са меки, с М под 0,2 г/л . В тях са регистрирани
значителни количества натрий и сулфати.
В карстовите води обикновено се наблюдава повишено съдържание на
магнезий и карбонати. Минерализацията в поровите води от алувиалните и
пролувиалните хоризонти в котловините се увеличава с намаляване на
надморската височина.
Термоминералните води, формирани в дълбоките зони на кристалинния
фундамент, обхващащи масива на Пирин, Местенския грабен и прилежащите
оградни масиви формират водонапорна система от азотни терми с
хидрокарбонатно – сулфатно – натриеви води. В Местенската подсистема няма
въглекисели води. Тук азотните терми са с по-ниска температура (23° – 57° С),
малка минерализация (0,22 – 0,33 г/л) и високо рН (9,1 – 9,8).
Във високопланинските системи на поречията преобладават екологично
чистите, бистри и студени подземни води с благоприятни за ползване свойства и
състав.
Описание на главните хидрогеоложки структури и типове подземни води:
Поречието на река Места е разположено в обхвата на следните
геотектонски (геоструктурни) зони (области):
- Местенско структурно понижение;
- Рилски и Пирински хорстове от Рило - Родопския масив;
В тях са обособени два типа главни хидрогеоложки структури:
- Седиментни и вулканогенно седиментни басейни в междупланинските
терциерни грабенови котловини.
- Хидрогеоложки системи (ХГС) в планинските масиви;
В зависимост от литологията и филтрационното пространство на скалите и
седиментите водоносните формации и подземните води в тях биват:
Кватернерни – представени основно от речни (алувиални и пролувиални)
несвързани наслаги (чакъли и пясъци) с порови, предимно безнапорни води;
Неогенски
–
предимно
речно-езерни
седименти
(моласи)
в
междупланинските котловини, с порови безнапорни и напорни води;
Палеогенски - вулканогенно седиментни скали запълващи грабеновите
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структури на Местенското структурно понижение
Допалеогенски - (главно мезозойски и протерозойски) скални формации от
планинските масиви и скалната подложка на наложените седиментни басейни с:
Карстови води в:

карбонатните свити – най-често варовици и доломити;

пиринските протерозойски мрамори
Пукнатинни води предимно в:

гранитите

гранитоидните палеозойски и неозойски интрузии

метаморфен комплекс – гнайси, шисти, амфиболити и тънкослойни
мрамори

вулкански и субвулкански тела и дайки.
В горното и средно поречие на Река Места са формирани следните
хидрогеоложки системи:
Хидрогеоложки системи в планински масиви:
- Южна и югоизточна Рила;
- Пирин планина с карстови и пукнатинни системи;
- Западнородопския масив с пукнатинни и карстови системи
Хидрогеоложки системи в неогенски седиментни басейни:
- Разложки басейн
- Белишки басейн
- Добринишки басейн
- Гоцеделчевски басейн.
Хидрогеоложки системи в палеогенски вулканогенно седиментни
басейни:
- Елешнишки басеин
- Басейна на Баничан – Господинци.
Демографска характеристика:
В поречието на река Места са разположени 8 общини от област
Благоевград. Общият брой на населението в басейна на река Места е около 128
206 души ( към 31.12.2006 г.). 122 925 ж. към 2007 г. С население над 30 000 души
е община Гоце Делчев (20 023 д.), най-много са общините с население над 10 000
жители. Община Разлог попада в групата общини с население от 20 000ж. до
30 000 ж.(21 478ж.)
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Разпределение на населението в поречието на река Места по общини за
периода 1998 – 2007 г.
Население към края на
Поречие
Община
1998 г.
2003 г.
2005 г.
2006 г.
2007 г.

Места

1.Община Банско

13 769

13 394

13 114

12 895

12970

2.Община Белица

11 562

9 539

9 518

9 487

9488

3.Община Гоце Делчев

32 894

32 138

32 022

31 808

31716

4.Община Гърмен

14 764

14 705

14 593

14 464

14488

5.Община Разлог

20 907

21 652

21 591

21 478

21493

6.Община Сатовча

18 366

17 576

17 428

17 318

12118

7.Община Хаджидимово

12 044

10 551

10 415

10 315

10270

8.Община Якоруда

11 064

10 771

10 616

10 441

10382

135 370

130 326

129 297

128 206

122 925

ОБЩО ПОРЕЧИЕ МЕСТА

Община Сатовча попада частично в басейна на река Места с населените
места: с. Боголин, с. Вълкосел, с. Годешево, с. Долен, с. Крибул, с. Плетена, с.
Сатовча, с. Слащен, с. Туховища, и с. Фъргово.
Специфични особености на басейна на река Места:
 Трансграничен характер на басейна.
Река Места се влива в Егейско море и е трансгранична река между
България и Гърция.
 Прехвърляне
на
водни
количества
за
различни
цели
в
Източнобеломорски и Дунавски райони за басейново управление.
Характерна особеност на басейна на Места е прехвърлянето на
сравнително големи водни маси в съседния ИБР. Общо към ИБР годишно се
прехвърлят 187,5 млн. м3 водни маси.
Във поречието са изградени
следните събирателни деривации за
прехвърляне на води от едно поречие към друго:
1. Събирателни деривации в планина Рила - СД “Грънчар” и СД
“Джаферица” с възможностти за прехвърляне на води, чрез съоръжението
“Кацата” изградено на СД “Грънчар” в яз.“Искър” (река Искър - ДР)
и в
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яз.“Белмекен” (река Марица - ИБР). Водите от тях се използват основно за
енергетиката, чрез каскада “Белмекен - Сестримо”.
2. Събирателни деривации в планина Западни Родопи - СД “ВищерицаКанина” и СД “Сатовчанска Бистрица” за прехвърляне на води в яз.“Доспат”
изграден на река Доспат при гр.Доспат (река Марица - ИБР). Водите от тях се
използват основно за енергетиката, чрез каскада “Доспат - Въча”.
Четирите събирателни деривации се поддържат от Предприятие “Язовири
и каскади” – НЕК ЕАД гр.София в много добро състояние.
Всички води прехвърлени от басейна Места се обработват многократно
енергийно, чрез каскади от водноелектрически централи и след това се използват
за водоснабдяване и напояване в басейните на река Искър (ДР) и река Марица
(ИБР).
Прехвърляне на водни маси от басейна на Места от и към
Източнобеломорски и Дунавски район за басейново управление:
№
Wср.год.
Прехвърляне на води от басейна на река Места
млн. м3
А. От ЗБР за БУ към ДР и ИБР.
От поречие Места към поречия Марица ( чрез яз.”Белмекен”).
1.
Канал “Грънчар”
87,0
2.
Канал “Джаферица”
3,9
Общо
90,9
От поречие Места към поречие Марица (чрез яз.”Доспат”)
1.
Канали “Вищерица ” и “Канина”
74,1
2.
Канал “Сатовчанска Бистрица”
22,5
Общо
96,6
Всичко от поречие Места
187,5


Наличие на елементи от Националната екологична мрежа.
Характерно за басейна р. Места е, че в голяма част от него се намират
места, включени в Националната екологична мрежа, включително и тези по
НАТУРА 2000.
В басейна на река Места се намират части от два Национални парка в страната:
НП “Рила” и НП “Пирин”.
Национален Парк “Пирин” (403,560 км2) е с алпийски характер на
ландшафтите, с наличие на 75 бр. върхове над 2000 м, 35 бр. циркуси и 186 бр.
езера. Горите заемат 38% от парковата територия със значително преобладаване
на иглолистните видове, от които преобладават чистите насаждения. Поради
голямото значение на парка за опазване на биологичното и ландшафтното
разнообразие на България, той е включен в списъка на Конвенцията на ЮНЕСКО
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за опазване на световното природно и културно наследство. Частта от парка,
която попада във водосборния басейн на река Места е 197,495 км2.
Национален Парк “Рила” (810,460 км2) защитава най-обширната територия
от българската субалпийска и алпийска зона с наличие на 40 върха с височина
над 2000 м, над 120 постоянни и 30 временни ледникови езера. Горите в парка
заемат 66% от неговата територия, а високопланинските ливади и пасища заемат
34%. Разпространени са естествени горски растителни съобщества от обикновен
смърч, бял бор, обикновена ела, обикновен бук и бяла мура. В границите на парка
съществуват около 1400 висши растителни вида, което представлява 38,35% от
флората на страната. Около 100 вида от тях са вписани в Червената книга на
застрашените и редките видове. Установени и определени като защитени са 121
вида безгръбначни и гръбначни, като в Червената книга влизат 29 вида от тях. На
територията на парка попадат четири резервата с обща площ 16220 ха, които
имат по-висок защитен статут. Те са включени в списъка на ООН на националните
паркове и еквивалентните на тях резервати. Частта от парка, която попада във
водосборния басейн на река Места е 193,90 км2.
В поречието на река Места има множество поддържани резервати, които
представляват отделни местности, в които се опазват представителни или
уникални за страната природни екосистеми. В резерватите се забраняват
всякакви действия, които нарушават самобитния характер на природата. С цел
неутрализиране на неблагоприятни външни въздействия около някои от
резерватите са обявени буферни зони. В поддържаните резервати се допускат
някои поддържащи, направляващи, регулиращи или възстановителни дейности.
Минерални находища:
Басейнът на река Места е богат на минерални води. В него са разположени
12 бр. находища и проявления на минерална вода, от които 4 бр. са изключителна
държавна собственост, включени в Приложение № 2 на Закона за водите и 8 бр.
публична общинска собственост.
Характеристика на повърхностните води.
Идентифициране на “категориите” повърхностни води:
Във водосбора на река Места като част от Западнобеломорски район за
басейново управление са определени две категории повърхностни води:
- категория “река”
- категория “езеро”.
Типология на повърхностните води.
При определяне на типологията на повърхностните води, категория “река”
и категория “езеро” в басейна на Места е използвана „Система Б” от приложение
ІІ на Рамковата директива за водите 2000/60/ЕС.
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Определяне на водните тела за всяка категория повърхностни води в
басейна на река Места.
В басейна на река Места са определени следните водни тела по категории:
За категорията “река” - 38 броя водни тела в 7 типа.
За категорията “езеро” - 2 броя водни тела в 1 тип (групи естествени езера).
Водни тела категория “река” в басейна на река Места.
N по
ред

Тип
водно
тяло

Описание на
типа

Код EU_CD

1

TR31

020111

BG4ME900R078

2

TR31

020111

BG4ME900R079

3

TR33

021111

BG4ME900R080

4

TR31

020111

BG4ME900R081

5

TR31

020111

BG4ME900R082

6

TR33

021111

BG4ME900R083

7

TR26

011101

BG4ME800R084

8

TR33

021111

BG4ME800R087

9

TR33

021111

BG4ME800R088

10

TR33

021111

BG4ME800R089

11

TR34

030111

BG4ME800R085

12

TR31

020111

BG4ME800R086

13

TR27

011110

BG4ME700R090

14

TR31

020111

BG4ME700R091

15

TR33

021111

BG4ME700R092
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Описание на водното тяло
Река Черна Места от изворите до
вливането й в река Места.
Река Бяла Места от изворите до вливането
й в река Места.
Река Места в участъка от вливането на
притоците й Бяла и Черна Места, до
вливането на река Изток.
Река Белишка с левия й приток река
Вотръчка от изворите до вливането им
Река Белишка от вливането на река
Вотръчка до вливането й в река Места.
Река Бабешка от изворите до вливането й в
река Места.
Река Изток от изворите до вливането й в
река Места.
Бела река от изворите до вливането й в
река Изток.
Река Седрач (Бачевска) от изворите до
вливането й в река Изток.
Река Драглишка от изворите до вливането й
в река Изток.
Река Глазне (Дeмяница) с левия си приток
река Бъндерица от изворите до вливането
им
Река Глазне от вливането на река
Бъндерица до вливането й в река Изток.
Река Места от вливането на река Изток до
вливането на река Рибновска.
Река Ръждавица от изворите до вливането
й в река Места.
Река Златарица от изворите до вливането й
в река Места.
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16

TR31

020111

BG4ME700R093

17

TR31

020111

BG4ME700R094

18

TR33

021111

BG4ME700R095

19

TR34

030111

BG4ME700R096

20

TR31

020111

BG4ME700R097

21

TR31

020111

BG4ME700R098

22

TR31

020111

BG4ME700R099

23

TR31

020111

BG4ME700R100

24

TR31

020111

BG4ME700R101

25

TR31

020111

BG4ME700R102

26

TR27

011110

BG4ME700R103

27

TR31

020111

BG4ME700R104

28

TR28

011111

BG4ME700R105

29

TR31

020111

BG4ME600R106

30

TR27

011110

BG4ME500R107

31

TR33

021111

BG4ME500R108

32

TR28

011111

BG4ME500R109

33

TR31

020111

BG4ME500R110

34

TR26

011101

BG4ME500R111

35

TR25

011011

BG4ME400R112

36

TR27

011110

BG4ME100R113
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Река Добринишка (Дисилица) от изворите
до вливането й в река Места.
Река Безбожка от изворите до вливането й
в река Места.
Река Мътеница (Матан дере) от изворите до
вливането й в река Места.
Река Ретиже от изворите до водохващането
на ВЕЦ “Ретиже–1” на кота 1635 м.
Река Ретиже от водохващането на ВЕЦ
“Ретиже–1” на кота 1635м до вливането й в
река Места.
Река Градинишка (Осеновска) от изворите
до вливането й в река Места.
Река Лъкенска (Кременска) от изворите до
вливането й в река Места.
Река Каменица от изворите до вливането й
в река Места.
Река Костена от изворите до вливането й в
река Места.
Река Рибновска от изворите до вливането й
в река Места.
Река Места от вливането на река Рибновска
до вливането на река Канина.
Река Туфча от изворите до края на село
Брезница.
Река Туфча от село Брезница до вливането
си в река Места.
Река Канина с десния си приток река
Вищерица от изворите до вливането й в
река Места.
Река Места от вливането на река Канина до
вливане на река Мътница.
Река Неврокопска (Тупувишка) от изворите
до вливането на левия й приток река
Добротинска.
Река Неврокопска (Тупувишка) от вливането
на река Добротинска до вливането й в река
Места.
Река Дъбнишка от изворите до вливането й
в река Места.
Река Топлика от изворите до вливането й в
река Места.
Река Мътница от изворите до вливането й в
река Места.
Река Места от вливането на река Мътница
до границата.
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37

TR31

020111

BG4ME200R114

38

TR28

011111

BG4ME200R115

Река Сатовчанска Бистрица от изворите до
вливането на десния й приток река
Дяволски дол.
Река Сатовчанска Бистрица от вливането
на река Дяволски дол до вливането й в река
Места.

Водни тела категория “езеро” в басейна на Места
Тип
№ по
Описание на Код EU_CD Промяна
водно
Описание на водното тяло
ред
типа
на кода
тяло
Планински езера - група Южна
1
TE32
030020
BG4ME600L008
Рила
Планински езера - група Източен
2
TE32
030020
BG4МЕ700L009
Пирин

Силно - модифицирани и изкуствени водни тела.
В басейна на река Места са определени три силномодифицирани водни
тела категория “река “:
N по
ред

Тип
водно
тяло

Описание
на типа

1

TR27

011110

BG4ME700R103

2

TR27

011110

BG4ME500R107

3

TR28

011111

BG4ME500R109

Код EU_CD

Описание на водното тяло
Река Места от вливането на река Рибновска
до вливането на река Канина.
Река Места от вливането на река Канина до
вливане на река Мътница.
(ХМФ изменения – корекция)
Река Неврокопска (Тупувишка) от вливането
на река Добротинска до вливането й в река
Места.
(ХМФ изменения – корекция)

В поречието на р. Места няма определени силномодифицирани водни тела
категория “езеро”.

Характеристика на подземните водни тела във водосбора на река Места.
Определяне на подземните водни тела.
Подземните водни тела по поречието на река Места са определени в 5 слоя и са
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15 на брой.
Номер
1
2

Слой
кватернер

3
4
5

Код
BG4G000000Q008
BG4G000000Q009
BG4G000QNPg010

неоген

6

BG4G000000N016
BG4G000000N017
BG4G00000Pg038

палеоген
7

BG4G00000Pg018

8

BG4G0PzC2Pg019

9

BG4G00000C2020
Пукнатинни

10

BG4G000PzC2021

11

BG4G000PtPz024

12

BG4G000PtPz026

13
14
15

BG4G0000Pt1030
BG4G0000Pt3031
BG4G0000Pt1036

карст

Име
Порови води в кватернер - Разлог
Порови води в кватернер - Гоце Делчев
Порови води в кватернер-Неоген-Палеоген Доспат
Порови води в неоген - Разлог
Порови води в неоген - Гоце Делчев
Порови води в палеогенски седиментен
комплекс
Пукнатинни води в Гоцеделчевски
палеогенски водоносен хоризонт
Пукнатинни води в Тешовски, Спанчевски,
Централнопирински, Безбожки, Игралишки,
Кресненски плутони
Пукнатинни води в Барутин-буйновски
интрузив, Долнодряновски плутон
Пукнатинни води в Южнобългарски гранити,
Калински плутон
Пукнатинни води в Рило-пирински
метаморфити
Пукнатинни води в Западно-родопски
метаморфити - гнайси, шисти, мрамори,
амфиболити
Сатовчански карстов басейн
Разложки карстов басейн
Гоцеделчевски карстов басейн

Определените подземни водни тела по поречието на река Места са :
І слой – “Кватернер” – 3 водни тела ;
ІІ слой – “Неоген”
- 2 водни тела ;
ІІІ слой – “Палеоген” - 2 водни тела ;
V слой – “Пукнатинни” - 5 водни тела ;
V слой – “Карст”
- 3 водни тела.
Допълнителна характеристика на подземните водни тела:
За всички водни тела определени в басейна на река Маста като част от
Западнобеломорски район е направена и допълнителна характеристика която
включва:
площ на водните тела;
дълбочина на водоносния хоризонт;
хидравличен тип и структура на водоносния хоризонт;
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характеристики на покриващите водното тяло пластове в зоната
на подхранване;
литоложки строеж на водното тяло;
средна дълбочина на водоносния хоризонт в м.
За всяко подземно водно тяло е представена характеристика, както следва:
Порови води в кватернер – Разлог. Код: BG4G00000Q008
Поземното водно тяло е с площ 102 км2 и е с голяма водообилност.
Кватернера в Разложката котловина се характеризира предимно с алувиалните
отложения на реките Бяла река и Изток и техните притоци. Мощноста на
отложенията достига до 20-30 м. Представени са предимно от разнозърнести
чакъли и пясъци, сред които се наблюдават прослоики и лещи от глини и
алевролити.
Средната водопроводимост на седиментите е 100 м2/дн, коефициентът на
филтрация е 140 м/дн. Площта на зоната на подхранване е 102 км 2. Средния
модул на подземния отток е 4,0 л/сек/км2.
Подхранването на подземните води става главно от реките, ограждащите
котловината поройни конуси и от инфилтриралите се валежи. Типа на водоносния
хоризонт е безнапорен. Връзката между повърхностни и подземни води е пряка.
Не са идентифицирани водни или сухоземни екосистеми, или повърхностни
водин тела, с които подземното водно тяло е свързано.
Порови води в кватернер - Гоце Делчев. Код: BG4G00000Q009
Кватернерните отложения са формирани в южната част на Местенския
грабен и заемат площ от 94 км2.
Пеобладават основно разнокъсови чакъли и разнозърнести пясъци, сред
които се наблюдават прослойки и лещи от глини. Северно от линията Гоце
Делчев - с. Дъбница, чакълите са по-едри. Коефициент на филтрация за
кватернерните отложения в тази част на тялото варира от 20 до 103 м/дн, като
средно преобладава 45 м/дн. На юг коефициентът на филтрация е от 100 м/дн –
144 м/дн, средно 112 м/дн. Средната водопроводимост за тялото е 120 м2/дн - 200
м2/д. Площта на зоната на подхранване на тялото е 94 км2. Средния модул на
подземния отток е 3,0 л/сек/км2.
Типа на водоносния хоризонт е безнапорен. Връзката между повърхностни
и подземни води е пряка.
Не са идентифицирани водни или сухоземни екосистеми, или повърхностни
водин тела, с които подземното водно тяло е свързано.
Порови води в кватернер – неоген – палеоген – Доспат.
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Код: BG4G00QNPG010
Това подземно водно тяло представлява сложен грабен и е с площ 64 км2.
Само 0,4 % или 0,253293389 км2 от територията му попада в поречието на река
Места, а останалата територия 99,6 % или 63,54491562 км 2 в поречието на река
Доспат
Грабенът е запълнен с кватернерни, неогенски (плиоценски) и палеогенски
отложения. С най-поляма водообилност се явяват кватернерните алувиални и
пролувиални отложения.
Алувият е образуван от река. Доспат. В алувиалните отложения се е
формирал общ слабо напорен и безнапорен подземен поток, който се дренира от
река Доспат.
Плиоценът е разпространен в северната част на грабена и е представен от
слабоспоени конгломерати в основата и над тях в алтернация с глинести
пясъчници, пясъци и песъчливи глини.
Палеогенът е представен от дебелослойни пясъчници, които в долната част
на разреза алтернират с конгломерати, а нагоре с глинести и мергелни шисти.
Горната част е практически неводоносна.
Средната водопроводимост за тялото е под 50 м2/дн, коефициентът на
филтрация е под 50 м/дн. Средния модул на подземния отток е около 3,0
л/сек/км2
Подхранването на подземния поток става главно от реките, притоци на река
Доспат и от инфилтриралите се валежни води. Типа на водоносния хоризонт е
безнапорен.
Не са идентифицирани водни или сухоземни екосистеми, или повърхностни
водни тела, с които подземното водно тяло е свързано.
Порови води в неоген – Разлог. Код: BG4G00000N016
Площта на подземното водно тялото е 156 км2.
По – голяма част от площта на водното тяло – 144,4134038 км² попада в
поречието на река Места, което представлява 92,74 % от неговата площ. Само
11,30015829 км² от площа на тялото попадат в поречието на река Струма, което
представлява 7,26 % от цялата площ.
Неогенските (плиоценските) седименти, изграждащи Разложката котловина
и в двете поречия залягат непосредствено върху пъстрата скална подложка.
Дебелината на плиоцена е от 100 до 300 м, средно 200 м. Езерно - речните
му отложения са представени от алтернацията на глинести пясъци, чакъли,
песъчливи глини и алевролити.
Като цяло плиоиенът в района е слабо водоносен. По водоносни са
пясъчните и чакълестите пластове, които в различна степен са заглинени и имат
ниски филтрационни свойства.
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Средната водопроводимост на неогенските седименти е 100 – 200 м2/дн.
Коефициентът на филтрация е под 5 м/дн. Общата площ на зоната на
подхранване на водното тяло и в двете поречия е 53 км2. Средния модул на
подземния отток е около 0,5 л/сек/км2. Типа на водоносния хоризонт е напорен.
Връзката между повърхностни и подземни води е пряка.
Не са идентифицирани водни или сухоземни екосистеми, или повърхностни
водин тела, с които подземното водно тяло е свързано.
Порови води в неоген - Гоце Делчев. Код: BG4G00000N017
Площта на подземното водно тялото е 186 км2.
Неогенските седименти в районът на град Гоце Делчев залягат
непосредствено върху пъстрата скална подложка. Мощноста на плиоцена е от 100
до 500 м, средно 350 м. Езерно-речните му отложения са представени от глинести
пясъци, чакъли, песъчливи глини.
Водоносни в плиоцена са пясъчните и чакълестите пластове, които в
различна степен са заглинени и имат ниски филтрационни свойства, водата е
ненапорна и излиза на повърхността като низходящи извори с малък дебит.
Средната водопроводимост е под 50 м2/дн, коефициентът на филтрация е
под 5 м/дн. Площта на зоната на подхранване е 61 км2. Средния модул на
подземния отток е около 0,5 л/сек/км2.
Не са идентифицирани водни или сухоземни екосистеми, или повърхностни
водни тела, с които подземното водно тяло е свързано.
Порови води в палеогенски седиментен комплекс. Код :
BG4G0000Pg038
Площта на подземното водно тяло е 1147 км2.
Сравнително малка част от площта на водното тяло попада в поречието на
река Места - 89,12227231 км² (7,77 %). Останалата част от територията попада в
поречието на река Доспат – 32,71628524 км² (2,85 %) и в поречието на река
Струма - 1015,474804 км² (88,52 %).
Дълбочината на залягане на водовместващите скали и в трите
поречия е около 150 м и са представени от туфи, туфопясъчници, песъчиво глинести прослойки. Те са са слабо водоносни и имат ниски филтрационни
свойства.
Средната водопроводимост е под 50 м/2дн. Коефициентът на филтрация е
под 3 м/дн. Площта на зоната на подхранване общо за трите поречия е 1147 км 2.
Средния модул на подземния отток е около 0,5 л/сек/км2. Основното подхранване
е от инфилтрация на валежите. Типа на водоносния хоризонт е безнапорен.
Връзката между повърхностни и подземни води е затруднена.
Не са идентифицирани водни или сухоземни екосистеми, или повърхностни
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водни тела, с които подземното водно тяло е свързано.
Пукнатинни води в Гоцеделчевски палеогенски водоносен хоризонт.
Код: BG4G0000Pg018
Общата площ на водното тяло е 205 км2. Мощността на палеогена е средно
500 м. Отложенията му са представени от конгломерати, пясъчници, песъчливи
глини, въглища и аргилити.
Палеогенът е слабо водоносен. Водоносни в него са пясъчните пластове,
които в различна степен са заглинени и имат ниски филтрационни свойства.
Средната водопроводимост е под 50 м2/дн. Коефициентът на филтрация е
под 2 м/дн. Площта на зоната на подхранване е 185 км2. Средния модул на
подземния отток е около 0,5 л/сек/км2. Подхранването е предимно от валежите.
Типа на водоносния хоризонт е безнапорен. Връзката между повърхностни и
подземни води е затруднена.
Не са идентифицирани водни или сухоземни екосистеми, или повърхностни
водни тела, с които подземното водно тяло е свързано.
Пукнатинни води в Тешовски, Спанчевски, Централнопирински,
Безбожки, Игралищенски и Кресненски плутони. Код: G4GPzC2Pg019
Площта на подземното водно тялото е 974 км2. 364,6848386
62,57 % от площта на това водно тяло или 609,6555394 км² попадат в
поречието на река Струма, а останалата част съответно 37,43 % или 364,6848386
км2 в поречието на река Места.
Дълбочината на залягане на водовместващите слоевете е 150 – 250 м.
Слоевете са съставени ог двослудни гнайси и шиституфи, лавобрекчи
ингибрити, неспоени гравий и чакъли. Типът на водоносния хоризонт е
безнапорен.
Средната водопроводимост е под 50 м/дн. Коефициентът на филтрация е
под 5 м/дн. Площта на зоната на подхранване е 968 км2. Средния модул на
подземния отток е около 2,0 л/сек/км2. Връзката между повърхностни и подземни
води е пряка.
Не са идентифицирани водни или сухоземни екосистеми, или повърхностни
водни тела, с които подземното водно тяло е свързано.
Пукнатинни води в Барутин – Буйновски интрузив, Долнодряновски
плутон.
Код: BG4G0000С2020
Площта на водното тяло е 178 км2. По – малка част - 23,33 % от неговата
територия или 41,55311536 км² попада в поречието на река Места, а останалата
част 76,67 % или 136,5571684 км² е в поречието на река Доспат
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Мощността на водовместващите слоеве варира от 50 - 250 м.
Преобладават среднозърнестите биотитови гранити. Гранитите са слабо
водоносни и имат ниски филтрационни свойства.
Средната водопроводимост е 100 - 200 м2/дн. Коефициентът на филтрация
е под 2 м/дн. Площта на зоната на подхранване е 178 км 2. Средния модул на
подземния отток е 2,0 л/сек/км2. Подхранването на тялото е предимно от
валежите и топенето на снеговете.
Типа на водоносния хоризонт е безнапорен. Връзката между повърхностни
и подземни води е затруднена.
Не са идентифицирани водни или сухоземни екосистеми, или повърхностни
водни тела, с които подземното водно тяло е свързано.
Пукнатинни води в Южнобългарски гранити, Калински плутон.
Код: BG4G00PzC2021
Площта на водното тяло е 2409 км2.
Площа на водното тяло е доста голямо и поради тази причина попада в
поречията на реките Струма, Места, Доспат, Искър и Марица. Разпределението
на площите по горе изброените поречие е следното: 905,105268
- 11,58 % - в поречието на река Струма или 279,0954819 км2;
34,51 % - в поречието на река Места или 831,3247464 км2;
- 4,83 % - в поречието на река Доспат или 116,4716668 км2
- 11,50 % - в поречието на река Искър или 277,116769 км2 (БДДР - Плевен)
- 37,57 % - в поречието на река Марица или 905,105268 км2 (БДИБР Пловдив)
Мощността на водовместващите слоеве варира от 50 - 250 м.
Преобладават средно до дребнозърнестите биотитови гранити. Гранитите са
слабо водоносни и имат ниски филтрационни свойства.
Средната водопроводимост е 100 - 200 м2/дн. Коефициентът на филтрация
е под 2 м/дн. Средния модул на подземния отток е 2,0 л/сек/км2. Подхранването
на тялото е предимно от инфилтрация валежите и топенето на снеговете.
Типа на водоносния хоризонт е безнапорен. Връзката между повърхностни
и подземни води е затруднена.
Не са идентифицирани водни или сухоземни екосистеми, или повърхностни
водни тела, с които подземното водно тяло е свързано.
Пукнатинни води в Рило - Пирински метаморфити. Код: BG4G00PtPz024
Площта на водното тяло е 1221 км2.
Площа на водното тяло е доста голямо и поради тази причина попада в
поречията на реките Струма, Места, Искър и Марица. Разпределението на
площите по горе изброените поречие е следното:
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17,31 % - в поречието на река Места или 211,3614685 км2;
- 81,69 % - в поречието на река Струма или 997,5502533 км2;
- 0,93 % - в поречието на река Искър или 11,301601 км2 (БДДР - Плевен)
- 0,08 % - в поречието на река Марица или 0,926092 км2 (БДИБР - Пловдив)
Мощността на вместващите слоеве достига до 800 м. Представени са от
амфиболитови шисти и зелени шисти. Те са слабо водоносни и имат ниски
филтрационни свойства.
Средната водопроводимост е под 50 м2/дн. Коефициентът на филтрация е
под 2 м/дн. Площта на зоната на подхранване е 1028 км 2. Средния модул на
подземния отток е 2,0 л/сек/км2. Подхранването на тялото е предимно от
валежите и топенето на снеговете.
Типа на водоносния хоризонт е безнапорен. Връзката между повърхностни
и подземни води е затруднена.
Не са идентифицирани водни или сухоземни екосистеми, или повърхностни
водни тела, с които подземното водно тяло е свързано.
Пукнатинни
води
в
Западнородопски
метаморфити.
Код:
BG4G00PtPz026
Площта на водното тяло е 581 км2. По – голяма част от територията на
водното тяло - 79,34 % или 456,0573562 км² се намира в поречието на река Места.
Останалата част 20,66 % или 118,7434963 км² е в поречието на река Доспат.
Мощността на слоевете достига 1000 - 1200 м. Представени са от гнайси,
шисти, мрамори, амфиболити. Те са са слабо водоносни и имат ниски
филтрационни свойства.
Средната водопроводимост е под 50 м2/д. Коефициентът на филтрация е 2
м/дн. Площта на зоната на подхранване е 581 км2. Средния модул на подземния
отток е 3,0 л/сек/км2. Подхранването на тялото е предимно от валежите и
топящите се снегове. Типа на водоносния хоризонт е безнапорен. Връзката между
повърхностни и подземни води е затруднена.
Не са идентифицирани водни или сухоземни екосистеми, или повърхностни
водни тела, с които подземното водно тяло е свързано.
Карстови води н Сатовчански карстов басейн. Код: BG4G000Pt1030
Площта на водното тяло е 55 км2. По-голямата част – 82,66 % от
територията на тялото или 45,48108772 км2 се намира в поречието на река Места,
а останалата част -17,34 % или 9,538813692 км2 в поречието на река Доспат
Мощността на слоевете достига 100 - 200 м. Сатовчански карстов басейн е
изграден от триаски варовици, мергели и доломити. Налице една антиклинала,
силно усложнена от разломната тектоника.
Окарстените среднотриаски варовици, мергели и доломити изграждат
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бедрата на антиклиналата.Подхранването на карстовия поток става от
инфилтриралите се валежни и овражни води.
Средната водопроводимост е под 50 м2/дн. Коефициентът на филтрация е
под 5 м/дн. Площта на зоната на подхранване е 16 км2. Средния модул на
подземния отток е 3,0 л/сек/км2 . Подхранването е от валежите и речно. Връзката
между повърхностни и подземни води е пряка.
Не са идентифицирани водни или сухоземни екосистеми, или повърхностни
водни тела, с които подземното водно тяло е свързано.
Карстови води в Разложки карстов басейн. Код: BG4G000Pt3031
Площта на водното тяло е 47 км2.
По – голямата част от тялото се намира в поречието на река Места – 96,87
% или 45,23180752 км². Много малка част от това водно тяло попада в поречието
на река Струма – 3,13 % или 1,46033965 км².
Разложкият карстов басейн се намира в северозападната част на Пирин.
Тук мраморите изграждат северното бедро на Пиринската хорст-антиклинории.
Мраморите започват от долината на Река Дамяница и на северозапад стигат до
Градевския грабен. Ивицата е блоково разломена от няколко паралелни разседа,
като блоковете стъпаловидно пропадат към Разложката котловина и се
припокриват от мощен пролувий и плиоцен.
Мраморите са окарстени. В тях се е формирал ненапорен карстов поток,
който се движи първоначално от юг на север към Разложката, а отчасти и към
Градевската котловина, а в близост с плиоценския екран - паралелно на него.
Дебелината на слоевете достига 100 - 300 м.
Средната водопроводимост е над 50 м2/дн. Коефициентът на филтрация е
около 5 м/дн. Средния модул на подземния отток е 20,0 л/сек/км2 (взет е от
картите на пресните подземни води М 1:200 000). Подхранването на тялото става
предимно от валежите и топенето на снеговете. Връзката между повърхностни и
подземни води е пряка.
Не са идентифицирани водни или сухоземни екосистеми, или повърхностни
водни тела, с които подземното водно тяло е свързано.
Карстови води в Гоцеделчевски карстов басейн. Код: BG4G000Pt1036
Площта на водното тяло е 324 км2. 148,0189985
По – малка част от територията на водното тяло попада в поречието на
река Места – 45,63 % или 148,0189985 км². Сравнително по - голямата част от
него попада в поречието на река Струма – 54,37 % или 176,3600479 км².
Гоцеделчевският карстов басейн е уникален по форма. Тук мраморите
опасват от всички страни Тешовския гранитен плутон. Всред тях се срещат гнайси
и шисти. Мраморната задруга е силно дислоцирана и окарстена. Карстовият
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басейн в план има пръстеновидна форма, а в разрез - пресечен конус.
От южна страна басейнът се свързва с мраморите от масива на Славянка и
част от водата му се прехвърля в гръцка територия.
Средната водопроводимост е под 50 м2/дн. Коефициентът на филтрация е
под 5 м/дн. Площта на зоната на подхранване е 324 км2. Средния модул на
подземния отток е 20,0 л/сек/км2 (взет е от картите на пресните подземни води М
1:200 000).
Подхранването на пръстеновидния карстов басейн става главно от реките,
които формират отток в обсега на тешовския гранит, а на второ място на
инфилтриралите се валежи. Връзката между повърхностни и подземни води е
пряка.
Не са идентифицирани водни или сухоземни екосистеми, или повърхностни
водни тела, с които подземното водно тяло е свързано.
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ІІ.3. Общо описание на характеристиките на басейна на река Доспат.
Географски граници:
Водосборният басейн на река Доспат
е разположен в Югозападна
България и попада изцяло във Велийшко – Виденишки и Дъбрашки дялове на
Западните Родопи. Река Доспат е с трансграничен характер. Тя се влива в река
Места на територията на Република Гърция.
Басейнът на реката на българска територия граничи с басейна на р.Места,
държавната граница с РГърция и басейна на р. Марица (попадаща в
Източнобеломорски район за басейново управление).
Физико-географска характеристика:
Река Доспат извира под Розов връх
(1643 м) и пресича държавната
граница на 600 m надморска височина и координати 41º30’10” с.ш. и 24º04’20” и.д..
Площта на водосборната й област е 635 км2 при средна надморска височина 1375
м. Дължината на реката до границата е 96 км. В горното си течение реката
меандрира през Доспатската котловина с височина (1150-1200 м), част от която е
залята от водите на язовир Доспат. След язовирната стена реката преминава
вулканската теснина, навлиза в долинното разширение около с.Барутин и през
скалистото гранитно дефиле напуска пределите на страната. Доспатската долина
е забележителна с неповторима живописна природа, китни селища и
изключително ценното богатство – изобилие от студени планински води. Тук е
изградено първото стъпало от впечатляващата по замисъл, проект и реализация огромна за мащабите на страната водносилова каскада “Доспат – Девин –
Кричим” (“Доспат - Въча”) - част от която е хидровъзела “яз. Доспат”. Водата от
хидровъзела се пренасочва към ВЕЦ „Тешел“ и след това по веригата, както
следва: ВЕЦ „Девин“, язовир Цанков камък, ВЕЦ „Цанков камък“, язовир Въча,
ПАВЕЦ „Орфей“, язовир Кричим, ВЕЦ „Въча ІІ“, ВЕЦ „Въча - І“ и ВЕЦ „Кричим“.
Най-големият ляв приток на река Доспат е река Сърнена, течаща през
Виденишкия рид с дължина 39,2 км, площ на водосборната област 181,1 км2.
Устието й е при с. Барутин на разстояние 24,9 км от държавната граница. Други
по-големи притоци от І и ІІ порядък са Беладоново дере, Черешковица (ляв приток
на река Сърнена), Владово дере, Гърчаво дере, Осинска, Барутинска река (ляв
приток на река Осинска) и Жижовска.
Релеф:
Релефът на водосбора на р. Доспат е високопланински, силно и дълбоко
разчленен от долинната, с речна и овражна мрежа. Сред високо издигнатите
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гористи върхове, скалисти ридове и била се редят дълбоки долини, долинни
разширения и котловини.
Геоложки строеж:
В геолого – тектонско отношение районът е добре изучен. Има съставена
геоложка карта в М 1:100 000. В геоложкия строеж участват докамбрийски, юрско
– долнокредни, горнокредни скали, палеогенски и неогенски седименти и
кватернерни отложения.
Към горната креда се отнасят гранитоидите от Барутин – Буйновския и
Долнодряновския интрузиви, заедно с многобройни малки тела и дайки в близост
до тях.
Барутин – Буйновския интрузив заема площ от 200 км², като по-голямата
част е на територията на Р Гърция. Разкрива се южно и югоизточно от град
Доспат по поречията на реките Доспат, Буновска и Триградска. Представен е от
среднозърнести биотитови гранити, а в периферията с преход към
дребнозърнести, порфироидни, пегматитови гранити. Интрузивното тяло е с
неправилна форма. Вместено е в докамбрийските метаморфити и се припокрива
от терциерни седименти и вулканити.
Долнодряновският интрузив е представен с малка част от източната си
периферия. Изграден е от среднозърнести биотитови, двуслюдени или
мусковитови гранити. Разкрива се западно от селата Кочан и Фъргово.
Палеогенските седименти се установяват в няколко грабена. Между
грабените, в карстови форми за запазени части от основата на палеогена.
Палеогена е представен от:
- Брекчоконгломератна задруга – І хоризонт, която заляга върху различни
нива на докамбрийските метаморфити и горнокредните гранитоиди.
- Туфогенно – пясъчникова задруга – ІІ хоризонт, която заляга над
брекчоконгломератната задруга и се покрива от скалите на Брацигова –
Доспатския вуркански масив. Изградена е преобладаващо от пясъчници, сред
които се срещат алевролити, аргилити, варовици, туфи, въглищни прослойки и
конгломерати.
Палеоген – неоген е представен от Брацигово – Доспатски вулкански масив,
представен от туфи, игнимбрити и лавобрегчи. Най-разпространени са
игнимбритите.
Неогена е представено от брекчоконгломератно – пясъчникова задруга,
разкриваща се по южния склон на билото Дъбраш и около село Змейца. Заляга
върху Барутин – Буйновския плутон, палеогенските седименти и Брацигово –
Доспатския вулкански масив.
Кватернерните отложения са с повсеместно разпространени и имат малка
мощност. Алувият е образуван по реките Доспат и Сърнена. Представен е от
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полигенни, несортирани и неспоен гравий, чакъл и валуни (до блокове). Косо,
слоесто сред тях идват пясъчни лещи и прослойки. Делувиални шлейфове са
образувани по склоновете на вододелите и долината на река Доспат.
Областта се характеризира със сложен тектонски строеж, който се
определя от налагането на деформации, свързани с докамбрийския и
фанерозойския мегаетапи.
Климатична характеристика:
Водосборът
на река Доспат попада в зоната на континенталносредиземноморска климатична област с планински и среднопланински
климатичен район.Климатът се изменя в диапазон според надморската височина,
средно между 1100 и 1530 м със средна надморска височина 1323 м.
Зимата е студена, със средна температура за месец януари - 26,7º С.
Според значителната надморска височина снежната покривка се задържа от 40 –
70 денонощия.
Пролетта е предимно хладна за южното положение на района, започва
едва към края на месец март или началото на април. Пролетните мразове се
прекратяват около началото на месец май.
Лятото е предимно прохладно, но в ниските части на района е сравнително
по-топло.
Валежи:
В поречие Доспат средногодишните стойностти на валежите достигат до
около 900 ÷ 1000 мм. През зимата сумата на валежите е най-голяма в сравнение с
другите сезони – средно между 200 и 240 мм. Сумата на валежите през пролетта
е между 200 и 225 мм. През лятото валежите се изменят в границите около 170 –
230 мм, а през есента - сумата е средно между 160 и 200 мм.
Максималните денонощни валежи имат средни месечни стойности от 26 мм
до 29 мм, в периода от месец октомври - месец януари и през периода месец юни
и месец декември. В останалите месеци те са от 18 до 20 мм. Абсолютните
максимуми на денонощните валежи по месеци са най-високи през месец ноември,
месец март и месец юли.
Температури:
Средните температури на въздуха през различните сезони се движат в
голям диапазон - през месец януари средната температура е -26,7°С, през
пролетта е 5°С, за месец юли около 21 и 22°С и за октомври около 1,5 - 2°С.
През лятото максималните температури не надвишават 33 - 35°С, като в повисоките части на района са предимно до 30°С. Есента е по-топла от пролетта.
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Влажност:
Относителната влажност на въздуха в студеното полугодие е 80 – 85 %, а в
топлото – 65 – 75%.
Хидроложка характеристика:
Формирането на водните ресурси в долината на река Доспат е в
непосредствена връзка с геоморфоложките, климатичните и геоложките фактори.
В геоморфоложко отношение, водосборната и област попада в РилоРодопската област и представлява част от Македоно-Тракийския масив. Речната
мрежа и водосборният басейн са разположени в южните склонове на Западните
Родопи, характеризиращи се със заоблени и плавни форми. Основните
морфострукторни единици са със северозападна ориентация – планинско било
между реките Доспат и Сърнена и удължена в същата посока Доспатска
котловина. Характерно за водосбора е голямата стойност на коефициента на
развитие на водоразделната линия - 2,13.
Основната част от водосбора на река Доспат попада в среднопланинския
височинен пояс (1000÷1600 м. н.в.). Голямата надморска височина дава
отражение и върху гъстотата на речната мрежа. Поради специфичната
климатична обстановка, отточният режим на реките във водосбора се
характеризира с добре изразено пролетно пълноводие през месеците април – май
и есенно маловодие през месеците септември – октомври.
Речният отток, както и подземните води имат снежно-дъждовно
подхранване.
Пунктове за наблюдение от опорната хидроложка мрежа в Доспатския
водосбор към момента не съществуват. До 1969 г. във водосбора са били
изградени и функционирали общо 5 ХМС: на река Доспат 2 (две) станции - при
с.Барутин – 1946-1950 г. и при гр.Доспат -1946-1967 г., на нейния приток река
Сърнена (Караджадере) в местността Горски колиби – 1951-1969г, при с.Змеица
1950-1968 г и при с.Барутин 1946 – 1958г. Данните от налюденията при тези ХМС
са частично използваеми при определяне на регионалните зависимостти и
привеждане на данните към еднакви периоди на наблюдения за периода до 1969г.
В момента се поддържат само хидрометричните пунктове на събирателните
деривации от ведомствената мрежа на АД “Язовири и каскади”.
Естественият повърхностният воден отток при средна по водност година е
182.59 млн.м3 /год..
Хидрогеоложка характеристика. Описание на главните хидрогеоложки
структури и типове подземни води.
Поречието на река Доспат е разположено изцяло в обхвата на
Западнородопския срединен масив.
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Сред доминиращия обхват на докамбрийските метаморфни комплекси,
изграждащи. Западнородопския масив сравнително водоносни се явяват
напуканите и разломени гнайси, мигматити и мрамори.
Вулканогенно - седиментният комплекс, представен от туфи, туфити и
глинеси скали е по - слабо водоносен.
Главни хидрогеоложки системи във водосбора на река Доспат се явяват
- Хидрогеоложките системи Велийца (Розов връх);
- Хидрогеоложките системи Дъбраш;
- Хидрогеоложките системи Доспат;
Типовете подземни води в Хидрогеоложките структури по поречието на река
Доспат, по- детайлно са описани в характеристиките на подземните водни тела.
Поречията на реките Струма, Места и Доспат са сред най-водоносните
речните басейни в страната, с най-голям годишен обем на отточните водни
количества обуславящи се от:
- Води в хидрогеоложките и хидроложки структури подхранени от
планинските масиви на Рила, Пирин и Западните Родопи.
- Води в карстови басейни и водоносни колектори в кристалинните и
пукнатинни масиви;
- Големите количества валежи във високопланинските пояси.
От приповърхностната зона на дълбоко еродираните от речната и овражна
мрежа напукани гнайсови скални задруги се дренират многочислени извори, с
дебит (Q) най-често до 1 л/сек; значително по-рядко са пукнатинните планински
извори с дебит от 2-3 л/сек и до около 20 л/сек по тектонските зони.
С по-висока водоносност се характеризира масива на Западни Родопи,
изграден от гранитни и гранитоидни интрузии (плутони), внедрени сред
метаморфните комплекси.
Добри колектори на студени пресни води се явяват и риолитите и
риолитовите туфи и туфити от Брацигово-Доспатския вулкански масив. От тях се
подхранват множество извори, чиито дебит варира от сравнително малки водни
количества до 35-50 л/сек (изворите “Кървав дол” и “Калнаджа” край гр. Доспат).
Кватернерните алувиални и пролувиални наноси, представени предимно от
чакъли и пясъци в заливните и ниските надзаливни тераси, наносните и
поройните конуси са най-добрите акумулатори на порови – пресни безнапорни
води.
По физични свойства и химичен състав подземните води в региона са
пресни, предимно хидрокарбонатни, калциеви (калциеви-магнезиеви), с
минерализация (М) под 0,5 г/л и ниска твърдост. Във високопланинските
кристалинни масиви водите са меки с минерализация под 0,2 г/л. Във
високопланинските системи на поречията преобладават екологично чистите,
бистри и студени подземни води с благоприятни за ползване свойства и състав.
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Демографска характеристика:
Населението на територията на Западнобеломорски район, разположено в
поречието на река Доспат е съсредоточено в:
- област Благоевград – населението от четири села на община Сатовча;
- област Смолян – само населението в община Доспат;
- област Пазарджик – само населението от три села от община Велинград.
Разпределение на населението в басейна на река Доспат по общини за
периода 2003 – 2007г.
Населени
Население Население Население Население
Поречие Област
Община
места
31.12.2003 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007
с.Ваклиново
1189
1165
1144
1138
с. Жижево
359
345
352
353
Доспат
Благоевград Сатовча
с. Кочан
3027
3060
3058
3058
с. Осина
610
603
597
602
Общо
Община
5185
5173
5151
5151
Сатовча
с.Барутин
2 014
1 970
1 949
1938
с.Бръщен
846
839
830
832
гр.Доспат
2 727
2 682
2 668
2648
с.Змеица
1 758
1 684
1 649
1604
Доспат
Смолян
Доспат
с.Късак
821
822
822
817
с.Любча
1 020
999
976
947
с.Црънча
623
619
617
604
с.Чавдар
382
367
362
357
Общо
Община
10 191
9 982
9 873
9747
Доспат
с.Медени
729
729
722
722
поляни
с.Побит
671
Доспат
Пазарджик Велинград
654
669
камък
669
3621
с.Сърница
3 604
3 607
3 636
Общо
Община
Велинград
ОБЩО
ПОРЕЧИЕ
ДОСПАТ
Населението

от

област

4 987

5 005

5 027

5014

15 178

20 160

20 051

19 912

Смолян,
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Западнобеломорски район за басейново управление към 31.12.2006г. наброява
9 982 души, а към 31.12.2007 г. е 9 747 души. В община Доспат е съсредоточено
7,6% от населението на областта.
Общо за басейна на река Доспат към 31.12.2007 г. населението наброява
19 912 души. Като цяло динамиката на населението показва трайна тенденция
към намаление. От 1994 г. до 2004 г. община Доспат е с колеблива тенденция: от
+2,9 (1994г.) до – 2,5 (2003г.). Естествения и механичния прираст е отрицателен.
Възрастовата структура и образователното равнище са близки до средните за
страната.
От област Пазарджик на територията на Западнобеломорски район попадат
само три населени места от община Велинград с общо население 5 014 души.
В обхвата на басейна на р.Доспат попадат изцяло община Доспат и
частично общините Велинград, Батак, Сатовча и Борино, както следва:
- от община Велинград се включат населените места: гр.Сърница,
с.Медени поляни и с.Побит камък.
- от
община Сатовча се включват населените места: с.Ваклиново,
с.Жижево, с.Кочан и с.Осина.
- от общините Батак и Борино се включват територии без населени места.
Специфични особености на басейна на река Доспат:


Трансграничен характер на басейна.

Река Доспат се влива в река Места на гръцка територия и е трансгранична
река между Р България и Р Гърция.


Прехвърляне на водни количества за различни цели в друг район за
басейново управление.
От басейна на Доспат се прехвърлят сравнително големи водни маси (ср.
годишно общо 169,3 млн.м3) в съседния Източнобеломорски район за басейново
управление (ИБР).
Прехвърляне на водни маси от басейна на река Доспат (ЗБР) към ИБР за
басейново управление
№

1.

Прехвърляне на води от и към Западнобеломорски район за басейново
Wср.год.
управление
млн. м3
А.От ЗБР за БУ към ИБР за БУ
От поречие Доспат към поречие Марица (Въча) (чрез яз.”Широка поляна”,
язовир”Доспат” и шахта „Змеица”)
От река Доспат към язовир”Широка поляна”
Водохващане “Сърница” (язовир“Караджа дере”)
20,0
От река Доспат към каскада “Доспат-Въча”
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№
2.
3.
4.

Прехвърляне на води от и към Западнобеломорски район за басейново
управление
Водохващане “Змеица” (шахта “Змеица”)
От река Доспат чрез язовир”Доспат”
Канал “Осина”
Общо

Wср.год.
млн. м3
40,0
98,0
11,3
169,3

Всичко от поречие Доспат

169,3

При с.Змеица е изградена шахта „Змеица” в която постъпват водите от
водохващане “Сърнена” и водохващане “Беладоново дере” (улавя водите на три
дерета – леви притоци на река Сърнена). Уловените води от шахтата се
прехвърлят, чрез каскада “Доспат - Въча” към басейна на река Марица (ИБР).
Шахта “Змеица” е с диаметър 4,50 м и дълбочина 97,63 м. Тя е хидравлично
свързана с яз.“Доспат” посредством напорния тръбопровод на каскада “Доспат Въча”. Поради по-високата си кота, при спиране на работа на ВЕЦ “Тешел”
събраните води в нея автоматично се прехвърлят в яз.“Доспат”.
Всички води прехвърлени от поречие Доспат и поречие Места се
обработват многократно енергийно, чрез каскади от водноелектрически централи
и след това се използват за водоснабдяване и напояване в басейна на река
Марица (ИБР). Деривациите се поддържат на много добро ниво от П“Язовири и
каскади” НЕК-ЕАД гр.София.


Наличие на елементи от Националната екологична мрежа.
Характерно за водосбора е, че в голяма част от него се намират места,
включени в Националната екологична мрежа, включително и тези по НАТУРА
2000.
В поречието на река Доспат няма обявени резервати.
Със заповед NoРД-406 от 07.07.2008 г. на Министъра на околната среда и
водите е обявена защитена местност „Караджа дере”. Защитената територия е с
площ 10093,2 декара и включва имоти в землищата на град Доспат и село Касък.
Целта е да се опазят защитени растителни и животински видове, както и природни
местообитания и растителни съобщества по поречието на река Сърнена и
прилежащите й територии.


Изградени язовири за различни цели.
В басейна на река Доспат са изградени 3 броя язовири с основно
предназначение за енергетиката – яз. „Доспат” (1967 г.), яз. „Широка поляна” (1963
г) и яз. „Караджа дере”. Пълнят се както от собствения водосбор на реките Доспат
и Сърнена, така и чрез събирателни деривации от водосборите на реките
Вищерица, Канина, Сатовчанска Бистрица, Осинска и Сърнена.
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Яз. “Доспат” е с каменнонасипна стена и е третият по големина язовир в
България. Изграден е при гр.Доспат с воден обем 450 млн.м3, дълбочина до 60 м,
площ на водното огледало 22 км2 и дължина на язовирното езеро 18 км. В
язовира се ретензират водите от собствения водосбор на едноименната река и от
3 събирателни деривации. Площта на собствения водосбор на река Доспат до
мястото на някогашната ХМС № 260 при гр.Доспат е около 236 кв.км.
Събирателните деривации са СД „Вищерица – Канина”, СД „Сатовчанска
Бистрица” и СД „Осина”. Те са изградени на едноименните реки - притоци на
реките Места и Доспат и улавят повърхностните и дренираните подземни води
във водосборите си. Изтичалото на СД “Вищерица-Канина” зауства в реката на
около 12,0 км преди гр.Сърница, изтичалото на СД “Сатовчанска Бистрица” в
близост до гр.Сърница (опашката на язовира), а изтичалото на СД “Осина” на
около 2,0 км преди стената на яз. “Доспат”.
На Керелова река (ляв приток на река Сърнена ) е изграден яз. „Караджа
дере” с обем 0,121 млн.м3. Чрез него, по помпен начин, част от водният отток на
река Сърнена се прехвърля в яз. „Блатото” и яз. „Широка поляна”. От тях водата
се насочва по гравитачен път към яз. „Голям Беглик” (яз.”Васил Коларов”) от
Баташкия водносилов път.
Характеристики на по-големите язовири в басейна на река Доспат.

№

1.

2.

Име на
язовира

Река

Годи-на
Висона влиДължи-на Общ
Цел на чина на
зане в
на ко- обем
ползване стената
експлороната (м)(м3x106)
(м)
атация

Площ
на водПолезен Мъртъв
ното
обем
обем
огле(м3x106) (м3x106)
дало
(км2)

Доспат,
Вищерица,
Канина,
Сатовчанска
“Доспат”
1967
Е
65,50
270,00 446,400 431,400
Бистрица,
Осинска и
шахта
„Змеица”
Соствен
водосбор,
“Широка
Сърнена и
1963
Е
21,20
80,00
24,000 20,700
поляна”
Черни дол от
ИБР
Легенда:
ПБВ – питейно-битово водоснабдяване
ПВ – промишлено водоснабдяване
Н – напояване ;
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Р – риборазвъждане
Е – енергетика
Характеристика на повърхностните води. Идентифициране на “категориите”
повърхностни води.
В басейна на река Доспат като част от Западнобеломорски район за
басейново управление са определени две категории повърхностни води:
- категория “река” и
- категория “езеро”.
Типология на повърхностните води.
При определяне на типологията на повърхностните води, категория “река”
и категория “езеро” в поречие Доспат е използвана „Система Б” от приложение ІІ
на Рамковата директива за водите 2000/60/ЕС.
За басейна на река Доспат са определени един тип категория “река” и 5
водни тела.
За басейна на река Доспат няма определени типове в категория „езеро”, а са
пределени два типа приравнени към категория „река”. Това са две водни тела,
представляващи язовири на реки.
Водни тела категория “река” и приравнени към „река” в басейна на река
Доспат:
N по ред

Тип водно
тяло

Описание
на типа

Код EU_CD

Описание на водното тяло

1

TR33

021111

BG4DO900R116

Река Доспат от изворите до язовир
Доспат.

2

TR33

021111

BG4DO135R118

Река Доспат от язовир Доспат до
българо-гръцката граница.

3

TR33

021111

BG4DO600R120

Река Сърнена река с левия си
приток Керелова река от изворите
до вливането й в река Доспат.

4

TR33

021111

BG4DO135R121

Река Осинска от изворите до
вливането й в река Доспат.

5

TR33

021111

BG4DO600R122

Река Жижовска от изворите до
вливането й в река Доспат.

6

TE29

021000

BG4DO900R117

ЯЗОВИР ДОСПАТ
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7

TE33

031010

BG4DO600R119

Група - ЯЗОВИР ШИРОКА
ПОЛЯНА, ЯЗОВИР БЛАТОТО

В басейна на река Доспат няма определени водни тела категория „езеро”.
Силно- модифицирани и изкуствени водни тела:
В басейна на река Доспат са определени два броя силномодифицирани
водни тела категория “река“ (приравнени към „река”). Няма определени
силномодифицирани водни тела категория “езеро”.
Силно-модифицирани водни тела, приравнени към “река”в басейна на река
Доспат:
№ Тип Описание
Код EU_CD
Описание на водното тяло
по водно на типа
ред тяло
1 TE29
021000
BG4DO900R117
ЯЗОВИР ДОСПАТ
Група - ЯЗОВИР ШИРОКА ПОЛЯНА,
2 TE33
031010 BG4DO600R119
ЯЗОВИР БЛАТОТО

Характеристика на подземните водни тела в басейна на река Доспат.
Определяне на подземните водни тела:
Номер Слой
Код
Име
Порови води в кватернер-Неоген-Палеоген кветернер
1
BG4G000QNPg010
Доспат
2

палеоген

3
4

BG4G000PtPz026

Пукнатинни води в Барутин-буйновски
интрузив, Долнодряновски плутон
Пукнатинни води в Южнобългарски гранити,
Калински плутон
Пукнатинни води в Западно-родопски
метаморфити - гнайси, шисти, мрамори,
амфиболити

BG4G0000Pt1030

Карстови води в Сатовчански карстов басейн

BG4G00000C2020
пукнатинни

5
6

Порови води в палеогенски седиментен
комплекс

BG4G00000Pg038

карст

BG4G000PzC2021

Определените подземни водни тела по поречието на река Доспат са:
І слой – “Кватернер” – 1 водно тяло;
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ІІІ слой – “Палеоген” - 1 водно тяло ;
V слой – “Пукнатинни” - 3 водни тела;
V слой – “Карст” - 1 водно тяло.
Допълнителна характеристика на подземните водни тела:
За всички водни тела определени в басейна на р. Доспат като част от
Западнобеломорски район е направена и допълнителна характеристика която
включва:
площ на водните тела;
дълбочина на водоносния хоризонт;
хидравличен тип и структура на водоносния хоризонт: безнапорен,
полунапорен, полунапорен и напорен тип.
характеристики на покриващите водното тяло пластове в зоната на
подхранване;
литоложки строеж на водното тяло;
средна дълбочина на водоносния хоризонт в м.
За всяко подземно водно тяло е представена характеристика, както следва:
Порови води в кватернер – неоген – палеоген – Доспат.
Код: BG4G00QNPG010
Това тяло представлява сложен грабен и е с площ 64 км2.
99,6 % от територията на тялото или 63,54491562 км² попада в поречието
на река Доспат, а останалата част – 0,4 % или 0,25393389 км² в поречието на
река Места
Грабенът е запълнен с кватернерни, неогенски (плиоценски) и палеогенски
отложения. С най-поляма водообилност се явяват кватернерните алувиални и
пролувиални отложения.
Алувият е образуван от река. Доспат. В алувиалните отложения се е
формирал общ слабо напорен и безнапорен подземен поток, дрениращ се от Река
Доспат.
Плиоценът е разпространен в северната част на грабена и е представен от
слабоспоени конгломерати в основата и над тях в алтернация глинести
пясъчници, пясъци и песъчливи глини.
Палеогенът е представен от дебелослойни пясъчници, които в долната част
на разреза алтернират с конгломерати, а нагоре с глинести и мергелни шисти.
Горната част е практически неводоносна.
Средната водопроводимост за тялото е под 50 м2/дн, коефициентът на
филтрация е под 50 м/дн. Средния модул на подземния отток е около 3,0
л/сек/км2
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Подхранването на подземния поток става главно от реките, притоци на река
Доспат и от инфилтриралите се валежни води. Типа на водоносния хоризонт е
безнапорен.
Не са идентифицирани водни или сухоземни екосистеми, или повърхностни
водни тела, с които подземното водно тяло е свързано.
Порови води в Палеогенски седиментен комплекс. Код :
BG4G0000Pg038
Площта на подземното водно тяло е 1147 км2.
1015,474804 км² от неговата площ попада в поречието на река Струма,
което представлява 88,52 % от площа. Сравнително малка част от площта на
водното тяло попада в поречието на река Места - 89,12227231 км² (7,77 %) и в
поречието на река Доспат – 32,71628524 км² (2,85 %).
Дълбочината на залягане на водовместващите скали и в трите
поречия е около 150 м и са представени от туфи, туфопясъчници, песъчиво глинести прослойки. Те са са слабо водоносни и имат ниски филтрационни
свойства.
Средната водопроводимост е под 50 м²/дн. Коефициентът на филтрация е
под 3 м/дн. Площта на зоната на подхранване общо за трите поречия е 1147 км 2.
Средния модул на подземния отток е около 0,5 л/сек/км2. Основното подхранване
е от инфилтрация на валежите. Типа на водоносния хоризонт е безнапорен.
Връзката между повърхностни и подземни води е затруднена.
Не са идентифицирани водни или сухоземни екосистеми, или повърхностни
водни тела, с които подземното водно тяло е свързано.
Пукнатинни води в Барутин – Буйновски интрузив, Долнодряновски
плутон.
Код: BG4G0000С2020
Площта на водното тяло е 178 км2.
76,67 % от територията на тялото или 136,5571684 км² попада в поречието
на река Доспат, а останалата част – 23,33 % или 41,55311536 км² в поречието на
река Места
Мощността на водовместващите слоеве варира от 50 - 250 м.
Преобладават среднозърнестите биотитови гранити. Гранитите са слабо
водоносни и имат ниски филтрационни свойства.
Средната водопроводимост е 100 - 200 м2/дн. Коефициентът на филтрация
е под 2 м/дн. Площта на зоната на подхранване е 178 км 2. Средния модул на
подземния отток е 2,0 л/сек/км2. Подхранването на тялото е предимно от
валежите и топенето на снеговете.
Типа на водоносния хоризонт е безнапорен. Връзката между повърхностни
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и подземни води е затруднена.
Не са идентифицирани водни или сухоземни екосистеми, или повърхностни
водни тела, с които подземното водно тяло е свързано.
Пукнатинни води в Южнобългарски гранити, Калински плутон.
Код: BG4G00PzC2021
Площта на водното тяло е 2409 км2.
Площа на водното тяло е доста голямо и поради тази причина попада в
поречията на реките Струма, Места, Доспат, Искър и Марица. Разпределението
на площите по горе изброените поречие е следното:
- 11,58 % - в поречието на река Струма или 279,0954819 км2;
34,51 % - в поречието на река Места или 831,3247464 км2;
- 4,83 % - в поречието на река Доспат или 116,4716668 км2
- 11,50 % - в поречието на река Искър или 277,116769 км2 (БДДР - Плевен)
- 37,57 % - в поречието на река Марица или 905,105268 км 2 (БДИБР Пловдив)
Мощността на водовместващите слоеве варира от 50 - 250 м.
Преобладават средно до дребнозърнестите биотитови гранити. Гранитите са
слабо водоносни и имат ниски филтрационни свойства.
Средната водопроводимост е 100 - 200 м2/дн. Коефициентът на филтрация
е под 2 м/дн. Средния модул на подземния отток е 2,0 л/сек/км2. Подхранването
на тялото е предимно от инфилтрация валежите и топенето на снеговете.
Типа на водоносния хоризонт е безнапорен. Връзката между повърхностни
и подземни води е затруднена.
Не са идентифицирани водни или сухоземни екосистеми, или повърхностни
водни тела, с които подземното водно тяло е свързано.
Пукнатинни води в Западнородопски метаморфити.
Код: BG4G00PtPz026
Площта на водното тяло е 581 км2.
20,66 % от територията на тялото или 118,7434963 км² попада в поречието
на река Доспат, а останалата част – 79,34 % или 456,0573562 км² в поречието на
река Места
Дебелината на слоевете достига 1000 - 1200 м. Представени са от гнайси,
шисти, мрамори, амфиболити. Те са слабо водоносни и имат ниски филтрационни
свойства.
Средната водопроводимост е под 50 м2/д. Коефициентът на филтрация е 2
м/дн. Площта на зоната на подхранване е 581 км2. Средния модул на подземния
отток е 3,0 л/сек/км2. Подхранването на тялото е предимно от валежите и
топящите се снегове. Типа на водоносния хоризонт е безнапорен. Връзката между
74

ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН - БЛАГОЕВГРАД ПО ИЗГОТВЯНЕ НА
ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ, ПО МЕТОДИКАТА ПО ЧЛ.187, АЛ. 2, Т.6 ОТ ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ
Доклад 1

повърхностни и подземни води е затруднена.
Не са идентифицирани водни или сухоземни екосистеми, или повърхностни
водни тела, с които подземното водно тяло е свързано.
Карстови води н Сатовчански карстов басейн.
Код: BG4G000Pt1030
Площта на водното тяло е 55 км2.
Само 17,34 % от територията на тялото или 9,538813692 км² попада в
поречието на река Доспат, а останалата част – 82,66 % или 45,48108772 км² в
поречието на река Места
Мощността на слоевете достига 100 - 200 м. Сатовчански карстов басейн е
изграден от триаски варовици, мергели и доломити. Налице е една антиклинала,
силно усложнена от разломната тектоника.
Окарстените среднотриаски варовици, мергели и доломити изграждат
бедрата на антиклиналата. Подхранването на карстовия поток става от
инфилтриралите се валежни и овражни води.
Средната водопроводимост е под 50 м2/дн. Коефициентът на филтрация е
под 5 м/дн. Площта на зоната на подхранване е 16 км2. Средния модул на
подземния отток е 3,0 л/сек/км2 . Подхранването е от валежите и речно. Връзката
между повърхностни и подземни води е пряка.
Не са идентифицирани водни или сухоземни екосистеми, или повърхностни
водни тела, с които подземното водно тяло е свързано.
Представената по –горе в т.ІІ. от Доклад-1 информация за трите основни
речни басейни в ЗБР за БУ е необходима и ще послужи като основа за анализ на
обработената в т.ІV. от доклада информация за минали наводнения.
Без тази информация да бъде взета в предвид е невъзможно по
нататъшното обработване и оценяване на информацията за минали и бъдещи
наводнения по отношение на тяхното негативно въздействие върху факторите:
o «човешко здраве»
o «стопанска дейност»
o «околна среда» и
o «куртурно наследство».
Обработените резултати за миналите наводнения ще бъдат представени и
структурирани по общини и населени места във връзка с необходимостта на
етап-2 от поръчката да бъде извършено първоначалното определяне на
критериите за значимост за минали и бъдещи наводнения като бъдат взети в
предвид нанесените щети върху категориите «човешко здраве» и «стопанска
дейност» в участък/ци от водни обект попадащи в територията на една община.
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Във връзка с необходимостта от създаване на връзка, още на най-ранния
етап от изготвянето на ПОРН с приетия ПУРБ на ЗБР за БУ, обработената
информация за миналите наводнения ще бъде структурирана и по основни
речни басейни, водни тела и водни обекти.Резултатите от това структуриране
ще бъдат представени в края на т.ІV. от Доклад-1.
Нагледното представяне на миналите наводнения по описания по-горе
начин ще даде възможност за прецизиране на потенциално опасните места от
бъдещи наводнения и тяхното моделиране и допълнително проучване при
изпълнение на етап-2 от поръчката.
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ІІІ. КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА СЪБРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА МИНАЛИ
НАВОДНЕНИЯ В ЗБР ЗА БУ.
Предоставена информация от Възложителя:
№ Вид информация
Анкетни карти с регистрирани наводнения от общините
1
в териториалния обхват на ЗБР за БУ
2
Граници на речните басейни – Струма, Места и Доспат
Установени до момента участъци, за които съществува
3
потенциална опасност от наводнения
Участъци, в които са настъпили негативни последици от
4
вредното въздействие на водите през 2010 г. по данни
от общините
5
Земеползване
6
Водосбори на повърхностни водни тела
7
Граници на подземните водни тела
8
Водоотнемане
9
Заустване включително изградени и проектирани ПСОВ
10 Санитарно-охранителни зони
Данни от ежедневните бюлетини на ГД „ПБЗН“ – МВР за
11
големите наводнения през 2001, 2005, 2006 и 2010г.
12 Защитени територии
13 Топография
Съществуващи съоръжения за защита от вредното
14
въздействие на водите
Проекти на общините за изграждане на нови
15 съоръжения за защита от вредното въздействие на
водите и / или за възстановяване на разрушени такива
16 Изградени ВиК съоръжения
17 Напоителни канали
18 Демографска характеристика
ZEM и CAD файлове на кадастрални планове или карти
19
и карти на възстановената собственост
20 Всички водохранилища / язовири като площни елементи
Хоризонтали и допълнителни релефни точки от ЕТК
21
25000, векторен
22 Проектно трасе на магистрала Струма – ЛОТ 4
Разработка Актуализирана оценка на водните ресурси
23 на река Места с оглед възможностите за тяхното
комплексно използване

Начин на предоставяне
Електронен носител
Електронен носител – шейп файл
Електронен носител
Електронен носител
Електронен носител – шейп файл
Електронен носител – шейп файл
Електронен носител – шейп файл
Електронен носител – шейп файл
Електронен носител – шейп файл
Електронен носител – шейп файл
Електронен носител
Електронен носител – шейп файл
Електронен носител – шейп файл
Електронен носител – шейп файл
Електронен носител – шейп файл
Електронен носител – шейп файл
Електронен носител – шейп файл
Електронен носител
Електронен носител ZEM формат
Електронен носител – шейп файл
Електронен носител – шейп файл
Електронен носител
Електронен носител

От изброения в Методиката списък с научни публикации на тема
наводнения в България бяха намерени, копирани и обработени всички
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публикации, с изключение на онези, в чието заглавие изрично са споменати реки и
области, които не попадат в териториалния обхват на ЗБР за БУ.
Основен източник за търсене и откроване на научните публикации бе
библиотеката на Националния Институт по Метеорология и хидрология при
Българската академия на науките (НИМХ – БАН).
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ІV. ОБРАБОТВАНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ АНАЛИЗА НА
ДАННИТЕ ЗА МИНАЛИТЕ НАВОДНЕНИЯ В ЗБР ЗА БУ:
IV.1. Данни за значими минали наводнения от научни публикации. Резюме на
съдържанието на изследваните литературни източници;
Както вече бе изяснено по-горе в доклада, са копирани и обработени
научни публикации, които имат информация за минали наводнение само за
териториалния обхват на ЗБР за БУ.
Кратко резюме на съдържанието на всяка една публикация е дадена подолу заедно с информацията за водни обекти попадащи в обхвата на ЗБР за БУ, а
намерените исторически наводнения са описани в следващата таблица:
Информация за исторически наводнения по литературни източници
№
№
на
по
местоположен
литературн
Река / водосбор
дата
ре
ие
ия източник
д
1
1 / 3 / 10 / 17 Ръждавица
Струма
13-14.02.1956
2
1 / 10 / 17
Марино поле
Струма
10.01.1955
Благоевградска Бистрица /
3
1 / 17
Благоевград
02.07.1954
Струма
4
1 / 17
Крупник
Сушицка река / Струма
01.04.1987
5
1 / 10 / 17
Горановци
Драговищица / Струма
09.07.1940
6
1 / 3 / 10 / 17 Соволяно
Бистрица / Струма
28.06.1957
7
1 / 3 / 10 / 17 Дупница
Джерман / Струма
31.07.1953
8
1 / 10 / 17
Митино
Струмешница / Струма
03.12.1947
По поречието на
9
17
Джерман / Струма
12.04.1998
река Джерман
10
11

1
(Белица)
1 / 3 / 10 / 17 Кремен

Белишка река / Места
Места

06.07.1991
24.05.1937

Забележка: Във втората колона на таблицата са дадени поредните номера на
литературните източници както са дадени по-долу, в които съответното
наводнение е било споменато. Най-ранния по дата източник е номер 10
Хидрология на България К. Иванов, Ив. Маринов, Т. Панайотов, Ал. Петков,
Държавно издателство „Наука и изкуство“, (1961).
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От таблицата е видно, че литературните източници описват девет
наводнения в басейна на река Струма и две – в този на река Места, като няма
намерена информация за басейна на река Доспат.
За споменатите наводнения информацията в литературните източници се
свежда до дадената в горната таблица, като изключение прави само
наводнението по поречието на Джерман от 12.04.1998г., за което е даден и
размера на щетите от 1 500 000 лева, без обаче да се дава обхвата му.
От така представената информация става ясно, че същата не може да се
използва за очертанието на техния обхват.
Тя обаче може да се използва за евентуално търсене на допълнителна
информация за тези наводнения от други източници по места.
1. Floods in Bulgaria - Г. Гергов, Ив. Филков, Цв. Карагьозова, Г. Бърдарска, К.
Пенчева, 2005.
В тази публикация е направен хидроложки анализ на поройните речни
наводнения в България предизвикани от интензивни валежи.
Като поройни речни наводнения са определени тези предизвикани от
интензивни валежи с продължителност до няколко часа и интензивност над
50 l/s ha. Поройните наводнения могат да се проявят по изключение и до няколко
дни. Като такива големи наводнения в обхвата на ЗБР за БУ в публикацията са
описани:
- Наводнението на река Струма при с.Раждавица на 13-14.02.1956г.;
- Наводнението на река Струма при с.Марино поле на 10.01.1955г.;
- Наводнението на Белишка река на 06.07.1991г.;
- Наводнението на река Благоевградска Бистрица при гр.Благоевград
02.07.1954г.;
- Наводнението на Сушицка река при с.Крупник на 01.04.1987г.;
- Наводнението на река Места при с.Кремен на 24.05.1937г.;
- Наводнението на река Драговищица при с.Горановци на 09.07.1940 г.;
- Наводнението на река Бистрица при с.Соволяно на 28.06.1957 г.;
- Наводнението на река Джерман при гр.Дупница на 31.07.1953 г.;
- Наводнението на река Струмешница при с.Митино на 03.12.1947 г.;

2. Някои проблеми при анализите на високите вълни и възможности
за тяхното решаване – Стр. Герасимов, Трудове на ИХМ, Том XIV (1963).
Тази публикация дава една преценка докъде при наличните в България
изходни хидроложки и метеороложки данни могат да се разпростират анализите
на високите вълни (ВВ). Тя посочва с оглед на бъдещо развитие на хидроложките
изследвания на ВВ необходимостта от подобрения в организацията за набиране
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на тези данни, включително и въвеждане на наблюдения върху някои нови
елементи. В публикацията систематизирано от теоретична гледна точка са
разгледани проблемите:
Анализ на валежите (за точно определяне на размер и интензивност);
Анализ на хидрограмите (за разделяне на повърхностния и подземен отток
при ВВ);
Отточен коефициент на ВВ.
Като примери в публикацията се използват предимно разработки на ВВ във
водосбора на р. Мътивир.
В публикацията няма данни за наводнения случили се в обхвата на ЗБР за БУ.
3. Върху високите вълни на реките в България – Стр. Герасимов и Т.
Панайотов, Известия на ИХМ, том II (1964).
Тази разработка представлява пръв опит за изследване и
систематизиране на данните за високите вълни по цялата територия на
България. Като изходни данни се използват хидрометричните данни от 32
хидрометрични станции. От обхвата на ЗБР за БУ в изследването са попаднали
станциите:
- при с. Кремен на р. Места;
- при С. Ръждавица на р. Струма;
- при гр. Ст. Димитров (гр. Дупница) на р. Джерман;
- и при Соволяно на р. Соволянска Бистрица.
Периодът, за който са разработени високите вълни обхваща 25 хидроложки
години – от 1935/36 до 1959/60. В разработката е спомената река Джерман при
Дупница изрично, като за нея се казва, че има разпределение на високите вълни
през годината като това на реките в централната част на Северна България, с
ясно изразен максимум през юни, а не като останалите в умерено континенталния
район – през зимата.
Високите вълни на реките в България предимно се предизвикват от дъждове
само или от снеготопене с дъждове с преобладаване на дъждовете. Има
таблица с ежегодните максимални водни количества за целия период като са
споменатите станции от района на ЗБР за БУ, най-големите максимални годишни
водни количества, за които са съответно:
- река Места при с. Кремен – 520 m3/s – 1936/37;
- река Струма при с. Ръждавица - 290 m3/s – 1947/48;
- река Джерман при гр. Дупница - 310 m3/s – 1952/53;
- река Соволянска Бистрица при с. Соволяно 150 m3/s – 1956/57.
В публикацията се споменава и р. Благоевградска Бистрица като река с малък
водосбор, в която през летните месеци сравнително краткотрайни интензивни
дъждове могат да предизвикат големи високи вълни.
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Важен извод от заключението на публикацията е, че за реките в
континентално средиземноморската климатична област където са и реките
на ЗБР за БУ високите вълни са предимно зимни с преобладаващо участие на
дъждовни води.
4. Редукционни криви на дъждовете и тяхното използване за разчет на
максималните водни количества у нас – Стр. Герасимов, Хидрология и
метеорология, (1966).
Публикацията дава систематизирано описание на произхода и методиката
за получаване и използване на редукционните криви. Тези криви са следствие на
дългогодишен анализ и изследване на относно генетическите методи и формули
за изчисляване на максималния отток. В публикацията са използвани наблюдения
от 25 плювиографни станции в басейна на река Марица, Тунджа и Арда.
В публикацията няма данни за наводнения случили се в обхвата на ЗБР за БУ.
5. Наводненията в България през хидроложката 1990-1991 година С.
Герасимов, Д. Иванов, В. Веселинов, Г. Мънгов, А. Ангелов, Й. Чайлев, НИМХ
БАН, 1991 г.
В публикацията се разглеждат две наводнения с рядка повторяемост
случили се на река Върбица (12.12.1990) и на река Янтра (0.6.07.1991). Направен
е анализ на синоптичните обстановки свързани с наводненията, дадена е и
хидроложка характеристика на наводненията, които са предизвикани от обилни
дъждове.
В публикацията няма данни за наводнения случили се в обхвата на ЗБР за БУ.
6. Бележки върху синоптичните условия за силното прииждане на р. Арда и
Струма на 13 и 14 .02.1956 Д. Димитров, Хидрология и Метеорология 3, 1956 г.
В тази публикация е разгледана синоптичната обстановка над континента
като причина за бързото разтопяване на натрупаната значителна снежна
покривка, която в комбинация със завалялия дъжд предизвиква прииждането на
реките Арда и Струма през февруари 1956г. Наводненията по двете поречия се
разглеждат като ненавременни и внезапни предвид ранният сезон на годината.
Внезапността на наводненията е следствие на извънредно благоприятните
синоптични условия (циклонално смущение с интензивна адвекция на топъл
въздух, фьонови ветрове, валежи от дъжд).
Тази публикация свидетелства за наводнения случили се по поречието на
река Струма на 13 и 14 февруари 1956 година без обаче да се дават други
характеристики като обхват, разпространение и големина на явлението.
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7. Синоптични условия за обилни и продължителни валежи в България през
летните месеци К. Дончев, Хидрология и Метеорология 2, 1957.
В публикацията се анализират синоптичните условия за появата на
краткотрайни, поройни и пакостни валежи през летните месеци в България. За
анализа са използвани данните за валежи за периода 1953-1955 година.
В публикацията няма данни за случили се наводнения в обхвата на ЗБР за БУ.
8.Степен на поройниост на реките в България Лука Зяпков, Проблеми на
географията, 3, БАН, 1988 г.
В публикацията на основата на два въведени коефициента на поройност се
прави за всеки от тях класификация на реките в България по степен на поройност
по пет степенна скала, и тази класификация е картирана на две карти за всеки
един от коефициентите. Поройността е определена като свойство на реките да
образуват прииждания, при поройни дъждове или интензивно снеготопене.
В публикацията няма цитирани конкретни наводнения.
9. Някои генетични особености на речните прииждания в България Лука
Зяпков, Списание на БАН, 2/1997 г.
В публикацията е обърнато внимание на първостепенните генетични
фактори, произтичащи от характера на атмосферната циркулация пораждащи
речните прииждания. Отбелязани са различни поречия, в които при различни
синоптични условия се появяват високи води. Обобщенията са направени
посредством анализа на метеорологичните обстановки за 610 характерни
валежни повсеместни или регионални прииждания. В изследването въз основа на
комплексни синоптико-метеорологични и хидроложки анализи територията на
страната е диференцирана по степени на териториално проявление на
преобладаващите
генетични
типове
валежни
обстановки
формиращи
приижданията. Дадената териториална диференциация е обоснована
посредством генетична класификация на валежните обстановки, и по-точно само
за три най-характерни – средиземноморски (от запад, югозапад и юг),
атлантически (от запад, северозапад и север) и континентални (от северозапад,
север и североизток).
От обхвата на ЗБР за БУ изрично в публикацията се споменава горното течение
на р.Струма и р. Места като пример за реки с характерни прииждания при
югозападни нахлувания.
В публикацията няма цитирани конкретни наводнения.
10. Хидрология на България К. Иванов, Ив. Маринов, Т. Панайотов, Ал. Петков,
Държавно издателство „Наука и изкуство“, (1961)
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Книгата дава пълна характеристика на хидрологичните елементи в цялата
страна, като се анализират причините обуславящи хидрологичните процеси в
тяхното развитие. Глава шеста максимален отток (стр. 145 – стр. 164) е написана
от Т. Панайотов. В нея е дадена таблица с абсолютните максимални водни
количества за периода 1936/36 – 1956/57 в 43 ХМС.
В нея от обхвата на ЗБР за БУса споменати:
р.Места, р. Струма на два пъти, р. Драговищица, р. Соволянска Бистрица, р.
Джерман и р. Струмешница.
Абсолютните максимални водни количества за периода 1936/36 – 1956/57
Местоположение
Qmax
A
Mmax
Qmax/Q0
№
Река
Дата
3
2
2
на ХМ станция
[m /s] [km ]
[l/s/km ]
…
37
Места
с. Кремен
24.V.1937 521
1511
345
54
38
Струма
с. Ръждавица
13.II.1956 343
2195
164
36
39
Струма
с. Марино поле
10.I.1955
100
10243 93
14
40
Драговищица
с. Горановци
9.VII.1940 867
570
1522
98
Соволянска
41
с. Соволяно
28.VI.1957 116
257
452
52
Бистрица
гр. Ст. Димитров
42
Джерман
31.VII.1953 432
396
1090
100
(гр. Дупница)
43
Струмешница
с. Митино
3.XII.1947 285
1893
150
25
Освен споменатата вече таблица има и таблица, в която за всичките 43
ХМС са дадени максималните водни количества на трите най-големи по връх
високи вълни, без обаче да са посочени датите за втората и третата вълни.
В публикацията е дадена за река Струма при с. Марино поле средната
продължителност на високата вълна, която е около 5 денонощия.
Принципно не всяка висока вълна води до наводнение, но за споменатите в
горната таблица абсолютни максимални водни количества може с голяма
вероятност да се очаква, че в дните на преминаване на съответната вълна да
са възникнали наводнения на места по съответните поречия.
11. Върху интензивните дъждове в България, Р. Калчева, Трудове на ИХМ,
том XII, (1962).
Публикацията представя резултатите от четвъртото проучване на
интензивните дъждове в България регистрирани от самопишещи дъждомери. В
България наблюдението със самопишещи дъждомери започва сравнително рано
– през 1898 г. с поставяне на два такива уреда в София и Евксиновград, като
ускореното им въвеждане става в периода 1943-1950 г.
В публикацията няма цитирани конкретни наводнения причинени от проучваните
интензивни валежи.
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12. Капризите на времето в България през ХХ век Латин Латинов, ISBN 954550-005-0, (2001).
В книгата, в глава първа хронологично по месеци за целия 20-ти век са
дадени характерните особености на времето за съответния месец следвани от
изненадите през същия този месец. При изненадите свързани с обилни валежи,
бързо снеготопене и.т. за съответна година от ХХ век за района на страната,
който ни интересува, може да търсим от други източници сведения за евентуални
наводнения. В книгата за съответния месец за даден район на страната се
споменава за наводнения, но до конкретика не се стига. По надолу за обхвата на
ЗБР за БУ по месеци се дават някои от изненадите, които биха могли да се
разглеждат като причина за наводнения:
Януари – 1915 г. необикновено топъл януари, обилни дъждове и бързо
снеготопене, р.Места отнася посеви;
Февруари – 1985 г. в Петрич валеж 260 мм;
Март – 1962 г., 3-4 пъти повече валежи от нормата, 1971г. много валежи;
Април – за обхвата на ЗБР за БУ няма отбелязани изненади на времето свързани
с валежи и наводнения;
Юни – 1940 г. в западна България много валежи и наводнения;
юли – 1901 чести поройни дъждове, на 13-18 извънредно силни дъждове, много
реки излезли от коритата си, големи щети и човешки жертви; 1976 г. много валежи
през месеца в Перник 209 мм, в Кюстендил – 203 мм;
Август – за обхвата на ЗБР за БУ няма отбелязани изненади на времето
свързани с валежи и наводнения;
Септември – 1911 в Перник 211 мм валеж;
Октомври – 1905 г. на 27 и 28 в района на Дупница от поройни дъждове
придошли реките Джерман и Бистрица и разрушили мостове и отвлекли добитък;
1935 г. на 23 срещу 24 в много райони паднали поройни дъждове, а в Симитли и
Горна Джумая /Благоевград/ те предизвикали наводнения;
Ноември – общо изненадите за м. ноември са малко в сравнение с другите
месеци, като за обхвата на ЗБР за БУ няма отбелязани изненади на времето
свързани с валежи и наводнения;
Декември – около 5 декември 1931 г. паднали интензивни валежи, които със
силното снеготопене предизвикали наводнение в южните райони, а в Радомир
валял и град; 1981 г. - на 23 и 24 декември, интензивни валежи с наводнения в
райони от Рило-Родопския масив;
В глава втора са дадени някои особени явления на времето у нас, включително и
необичайни валежи откъм цвят, смерчове, прашни бури и т.н.
В трета глава се описва въздействието на космически и геофизични фактори
върху времето.
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В книгата няма цитирани конкретни наводнения.
13. Две особено валежни и с катастрофални наводнения години, разделени
една от друга с един век (1858 и 1957) Ст. Стефанов, Ас. Стоев, Хидрология и
метеорология, 5, (1960).
В публикацията се разглеждат основно наводненията по река Марица през
1858 и 1957 година случили се юни и септември заради падналите изключителни
валежи. Тук е споменато, че в град Петрич на 24.5.1936 г. е паднал максимален
валеж за един ден 206 мм, от което може да се предполага и възникване на
наводнение в района, за каквото обаче в публикацията не се споменава.
14. Синоптични условия на две извънредно интензивни и продължителни
валежни обстановки през 1957 г., причинили на места в НРБ стихийни
наводнения Ст. Стефанов, Хидрология и метеорология 2, (1958).
Публикацията описва синоптичната обстановка в края на юли (26-29) и
началото на септември (4-8) 1957г. над нашата, страна довели до извънредно
интензивни валежи над страната в резултат, на които са предизвикани
наводнения главно в Маришкия басейн. През първия период обаче условия за
наводнения са налични и за басейна на река Струма където валежа е в интервала
100-200 мм, но за такива в публикацията не се споменава.
15. Синоптични обстановки на продължителни и интензивни валежи и
застудявания през периода май-септември на България Ст, Й. Стефанов,
Трудове на ИХМ, том XI, (1961)
В публикацията в шест глави се дават резултатите от едно изследване на
синоптичните обстановки за периода май-септември за 10 годишен период 19461955, които предизвикват интензивни дъждове довели до наводненията през 1957
г. В публикацията няма цитирани конкретни наводнения.
16. Върху някои съществуващи методи и формули за определяне на
високите води инж. К. Тодоров, Хидрология и метеорология № 1-2, (1953)
В публикацията се описват съществуващи методи комбиниращи
хидравлични и хидроложки формули за определяне на високите води за различни
случаи, които се демонстрират с два примера за наводнението през 1938г. по река
Росица и протичащите високи води по Франгенското дере вливащо се в морето в
Сталинска (Варненска) област.
В публикацията няма цитирани наводнения случили се в обхвата на ЗБР за БУ.
17. Study of Historical floods in Central and Eastern Europe from an integrated
flood management viewpoint, BULGARIA, NIMH Report (2004).
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В Първата част на доклада се дават дефиниция за това какво е наводнение
и при условията на България какво представляват поройните наводнения –
явления с продължителност от няколко часа до няколко дни. Второто твърдение
се подкрепя от три примера като първият е за наводнение по поречията на р.
Джерман и р. Скакавица случило се на 12.04.1998 г. и предизвикало щети
оценени на повече от 1 500 000 лева.
Друго важно твърдение на колектива изготвил това изследване е, че за
поройните наводнения, каквито са повечето случващи се у нас има ограничено
количество надеждна информация.
Преобладаващите поройни наводнения у нас се формират от интензивни валежи
предизвикани от Средиземноморски циклони за времето през месеците ноември
и декември-март.
Наред с изследванията за честотата на наводненията през 1966г., 67г. и 68г.,
факторите формиращи ги, времето на дотичане, пренасяните наноси са дадени и
някои регистрирани наводнения. За района на ЗБР за БУ това са:
- Наводнението по река Струма на 13-14.02.1956г.;
- Наводнението по река Благоевградска Бистрица (Благоевград) на
02.07.1954 г.;
- Наводнението по река Сушицка над с.Крупник на 01.04.1987 г.
В доклада е дадена и таблица с регистрираните наводнения (43 на брой) същата
като тази в книгата Хидрология на България на К. Иванов, Ив. Маринов, Т.
Панайотов, Ал. Петков, Държавно издателство „Наука и изкуство“, (1961) – виж погоре. В тази таблица наводненията от обхвата на БДЗБР са в нейния край под
номера от 37 до 43.По нататък в доклада се дава една типология на наводненията
в България с пет категории в зависимост от размера им, от честотата и
продължителността възприета от класификацията на бившата Главна
Дирекция „Гражданска защита” в МВР, сега ГД ПБЗН - МВР:
- Малки наводнения – 1 път на 10 години;
- Опасни наводнения - 1 път на 20 - 40 години;
- Много опасни наводнения - 1 път на 40 - 80 години;
- Опустошителни наводнения 1 път на 80 - 150 години;
- Бедствени наводнения - 1 път на 150 - 200 години.
В доклада следват характеристиките на наводненията илюстрирани с пример
за река Върбица. Докладът завършва с описание на поройни наводнения
възникнали във водосборите на реките Арда и Янтра.
18. Хидрологичен справочник на реките в НР България, т.IV, ГУХМ при БАН,
(1984).
В тази публикация има дадени таблици с регистрираните високи вълни (ВВ)
за хидрометричните станции от откриването им до 1975(1976), като след 1950 г.
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са дадени повече данни поради обзавеждането на станциите със самопишещи
уреди лимниграфи.
По-долу за станциите в обхвата на ЗБР за БУ е дадена таблица с найголемите високи вълни от публикувания период на наблюдение. За датите
на тези ВВ може да се предположи, че може да са възникнали наводнения както
нагоре над станцията, така и под нея в съответното поречие. За тези дати от
други източници, ако има такива може да се потърсят сведения за евентуални
наводнения случили се в съответното поречие.
При изпълнение на Етап-2 от поръчката тези места ще бъдат моделирани, за
да бъде оценен потенциалния риск от бъдещи наводнения.
Високи вълни във водосборите на реките Струма, Места и Доспат,
регистрирани за периода от откриването на станциите до 1975 (1976г.) източник том IV на Хидрологичен справочник на реките в България
най-голямата ВВ
станция
станция
№
река
ср. дневно max Q времетраене
№
местоположение година дата
Q [m3/s]
[m3/s]
часове
х.
"Б.
1 Места (Бяла Места) 465/208
1975 21.VI.
1
1,05
132
Хаджисотиров"
2 Места (Бяла Места) 466/204 м. "Меча дупка"
1970 10.VII.
23,3
42,6
32
3
1960 12.V.
14,8
26,5
240
4 Места (Бяла Места) 467/459 сп. Черна Места 1973 6.V.
25,3
38,4
22
5 Места
468/207 Якоруда
1975 21.VI.
32,2
79,6
51
6 Места
469/215 м. Момина кула
1962 15.III.
305
524
112
7 Места
472/230 с. Хаджидимово
1962 16.III.
477
720
118
8 Черна Места (Софан) 473/239 яз. Белмекен
1971 4.V.
4,14
6,89
120
9 Черна Места (Софан) 474/206 ГД "Софан"
1953 20.VI.
16,4
27,6
36
10
1973 10.VI.
5,38
14
48
11 Леевещица
475/205 ГД "Лееве"
1973 6.V.
4,54
5,92
96
12 Белишка река
477/209 Белица
1950 6.XI.
9,5
11,4
96
13 Белишка река
478/209А м. Стеници
1969 19.V.
14,1
15,8
118
14 Белишка река
479/460 Белица
1973 4.V.
14,9
17,4
188
Белица
15 Вотрачка река
481/210А
1958 15.V.
6,15
7,28
276
м.Фермата
16 Изток
483/447 Разлог
1960 11.XI.
33,5
62,8
36
17
1962 7.III.
24,3
56
32
18 Изток
484/457 с. Баня
1973 15.X.
62,5
173
12
19
1975 21.VI.
69,5
131
32
20 Бела река
485/211 Разлог
1951 19.VII.
12,2
32
36
21 Бела река
486/211А м. Гърлото
1963 29.V.
4,12
4,12
156
22 Бачевска река
490/456 с. Бачево
1957 29.VI.
18,2
35,8
108
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Златарица

492/228 с. Елешница

Брезнишка река
Брезнишка река
Канина

494/214 с. Брезница
494/214 с. Брезница
502/259 Г.Д. "Беслет"

Канина
Канина

503/448 с. Ковачевица
504/216 с. Огняново

Бистрица

509/229 с. Сатовча

Доспатска река

510/260 Доспат

Струма

518/94

Перник

Струма
Струма

519/201 с. Ръждавица
521/193 с. Бобошево

Струма
Струма

523/202 с. Крупник
526/220 с. Марино поле

Конска река
Треклянска река

529/441 Темелково
533/442 с. Пещера

Треклянска река

534/442А с. Враня стена

Драговищица
538/181 с. Горановци
Бистрица Соволянска 540/183 с. Гърляно
Бистрица
52
542/182 с. Соволяно
(Соволянска)
53 Новоселска река
546/185А с. Слокощица
54
55 Елешница
547/443 с. Раково
56
57 Елешница
549/186 с. Ваксево
58
59 Речица
550/458 с. Ваксево
60 Джерман
551/187 Станке Димитров
61
62 Рилска река
554/190 с. Пастра
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1967 7.VIII.
1966 8.VIII.
1960 13.I.
1972 27.VIII.
1970 17.I.
1966 14.VI.
1968 18.II.
1968 18.II.
1970 17.I.
1970 8.V.
1958 13.I.
1962 16.III.
1958 13.I.
1953 10.VII.
1976 29.VII.
1963 13.I.
1955 10.I.
1963
6.II.
1966 13.II.
1963
6.II.
1955
6.I.
1957 29.VI.
1969 15.II.
1963 18.II.
1965 3.III.
1966 13.II.
1976 7.VI.
1962 7.III.
1954 2.VII.

0,5
3,18
20,9
1,91
7,95
6,71
43,7
62,2
23,3
6,55
24,6
102
64,8
37,5
31,6
284
465
392
599
580
756
60,5
88,9
19,5
87,8
57,8
133
12,2

75
66,5
40
16,4
24
24
51,9
108
111
66
50,4
102
82
80,5
64,7
61,4
354
520
509
752
1080
872
124
135
67,7
118
93,7
176
46,1

24
24
48
9
46
48
94
70
52
12
48
80
196
24
72
36
110
144
140
153
144
172
96
94
36
36
50
104
18

1957

28.VI.

63

116

73

1960
1969
1963
1970
1954
1951
1972
1953
1962
1963

16.VI.
6.VII.
18.II.
31.XII.
19.VI.
21.VI.
3.VI.
31.VII.
16.XI.
17.VI.

33
1,23
42
14,4
105
43,5
0,2
147
49,8
51,8

101
31
66
56,4
350
194
92
432
130
100

24
60
120
64
24
36
12
24
56
72
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63 Рилска река
555/445
64 Илийна река
556/192
Бистрица
65
557/444
Благоевградска
66
Бистрица
67
558/194
Благоевградска
68
Градевска
река
69
562/196
(Еловска)
70
71 Градевска река
563/195
72
73 Сушицка река
564/227
74
75 Влахинска река
565/446
76
77 Лебница
566/219
78 Лебница
567/461
79 Бистрица Санданска 568/197
80 Струмешница
572/200
81 Бистрица Пиринска 573/198

Рила
м. Бричибор

1965
1976

23.V.
7.VI.

50
24

54,4
30,1

132
156

ГД "Славово"

1969

21.V.

27,6

29

96

1973

5.V.

21,7

26,4

84

1962

16.XI.

15,3

122

36

1954

19.V.

57,2

120

52

1975

6.VII.

2,59

54,1

40

1954
с. Градево
1954
1951
с. Полена
1971
1962
с. Влахи
1975
1972
с. Драгуш
1953
с. Лебница
1976
с. Лиляново
1951
с. Митино
1963
с. Горно Спанчево 1952

2.VII.
11.VI.
10.VII.
29.III
15.III.
20.VII.
15.X.
4.VII.
7.VI.
10.V.
5.II.
5.XII.

8,54
162
80
6,26

29,4
302
173
33,5
24,6
146
15,7
101
31,5
41,8
318
54,5

36
12
12
74
72
36
108
24
132
132
168
48

Благоевград
мах. Марево

29,5
15,7
45
18,8
291
30

Забележка: В таблицата, за някои станции има дадени повече от една ВВ,
причината за това е, че за първата ВВ в Хидрологичния справочник стойността на
върха и е била в скоби, което означава, че тя е дадена на база оценка и е
ориентировъчна стойност, а другите са измерени стойности.

90

ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН - БЛАГОЕВГРАД ПО ИЗГОТВЯНЕ НА
ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ, ПО МЕТОДИКАТА ПО ЧЛ.187, АЛ. 2, Т.6 ОТ ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ
Доклад 1

IV.2. Данни за минали наводнения през 2001, 2005, 2006 и 2010г. от
ежедневните бюлетини на ГД ПБЗН - МВР
На екипа беше предоставена информация в четири текстови файла с общ
обем от 76 страници подготвена от служителите на БДЗБР с извадки от
възникнали неблагоприятни събития вследствие вредното въздействие на водите
от ежедневните бюлетини на ГД „ПБЗН“ в района на ЗБР за БУ през 2010, 2006,
2005 и 2001г.
Получената информация е с изцяло вербален характер и от нея не може
да се очертае точно действителния обхват на наводнението. По описанието
на служителите на ГД ПБЗН – МВР, по време на наводненията може да се съди
частично за обхвата на наводнението, за причинените щети и засегнати хора.
След анализ на цялата информация бяха изготвени таблици на
идентифицираните наводнения случили се през 2001, 2005, 2006 и 2010г., които
са дадени по-долу в структуриран вид, по поречия - Струма и Места, водни тела и
повтаряемост по години. За р. Доспат няма данни за минали наводния от
разглежданите години.
2010 година:
Получената информация с извадки от ежедневните бюлетини на ГД ПБЗН
за 2010г. беше селектирана, като бяха отсяти данните за действително
преминали наводнения в резултат на което бяха идентифицирани осем
наводнения по поречието на река Струма. Седем от наводненията са
речни и едно инфраструктурно. Инфраструктурното наводнение е било в
района на с. Големо Бучино и кв. Църква в резултат на разрушаване на стената на
яз. Рутеш.
От седемте речни наводнения – пет са на р. Струма и две на нейни притоци от
първи порядък – р. Джерман и р. Благоевградска Бистрица.
Всички случили се наводнения през 2010г. в обхвата на ЗБР за БУ съгласно
бюлетините на ГД ПБЗН са през месец декември в периода 4-6 декември, в
следствие на падналите проливни дъждове.
В поречието на р. Места от разглежданата информация бе
идентифицирано само едно наводнение – това в град Банско на река
Глазне случило се в средата на месец май в следствие на падналите
обилни валежи.
2006 година
От предоставените от Възложителя извадки от протоколите на ГД „ПБЗН“
за 2006 година не бяха идентифицирани наводнения в обхвата на ЗБР за БУ.
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2005 година
През 2005 година съгласно получената информация с извадки от
ежедневните бюлетини на ГД „ПБЗН“ бяха идентифицирани шест
наводнения по поречието на река Струма.
Две от идентифицираните наводнения са по р. Струма, а останалите четири
на нейни притоци – р. Сушицка, р. Колошка, р. Конска и р. Елешница.
В поречието на река Места от прегледаната информация бяха идентифицирана
четири наводнения през 2005 година. Едно е на притока на река Места – р.
Ретидже, а останалите три на р. Места, като две от тях са при град
Хаджидимово.
2001 година
От получените от Възложителя извадки не се намери информация за
наводнения въпреки, че в началната таблица със случилите се събития за 2001
година има записани 29 броя наводнения без жертви и ранени.
Информацията от ГД ПБЗН – МВР е обработена в табличен вид заедно с
информацията по т.3. по –долу.
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IV.3. Данни за минали наводнения по информация на общините, областните
администрации и междуведомствената комисия за възстановяване
и
подпомагане към Министерски Съвет.
На екипа бе предоставена информаци от общините, както следва:
 попълнени анкетни карти през 2011г. с регистрирани наводнения в
миналото и
 информация за наводнения през 2010г. в резултат на проливните дъждове
през м. декември.
Обобщената информация за миналите наводнения е обработена съобразно
изискванията на т.В.4.1.5. „Обобщаване и оценка на различните информации
за наводнения” от Методиката по чл.187, ал.2, т.6 от Закона за водите:
„Различните източници на данни предоставят различна информация за
миналите наводнения в България. Тези различни информации трябва да бъдат
обработени и оценени. В рамките на обработката на данни за всички
обхванати минали наводнения се обобщават информациите от различни
източници за едно и също събитие.”.
Същата е представена по-долу, по основни речни басейни:
IV.3.1. РЕЧЕН БАСЕЙН СТРУМА
 Община Перник
река Струма - град Перник
местоположение
код на водното тяло
BG4ST900R003
минало наводнение
категория
речно
типове наводнения
Поречието на река Струма в град Перник
обхват
вероятност за настъпване на
не е определена
събитието
Наводнени мазета и къщи на следните адреси:
кв. Калкас, ул. ”Захари Зограф” №9; кв. Мошино,
тип
и
размер
на
ул. Мл. Стоянов” бл.14; ул.”Олег Кошевой” №7;
неблагоприятните въздействия
ул. ”Бл. Гебрев” №17; ул. Батенберг; ул.
”Република” №1; ул.”Ленин” №105 и №93
Обявено 24 часово бедствено положение по
протежението на река Струма от с.Студена
друга важна информация
до град Батановци, и по притоците на Струма
в този участък
дата и продължителност на
04.12.2010.
минали наводнения
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река Струма - кв."Бела вода" - град Перник
местоположение
код на водното тяло
BG4ST900R003
минало наводнение
категория
речно
типове наводнения
Поречието на река Струма в град Перник
обхват
вероятност за настъпване на
не е определена
събитието
1. На около 300 м. от завод "Кристал" са
подкопани и паднали в реката няколко дървета,
които са подприщили реката, вследствие на
което е разрушена дигата и са залети
прилежащи
земеделски
земи.
2.
Под
в реката
тип
и
размер
на мах."Разсолкова" от паднали
неблагоприятните въздействия дървета се подприщва реката и водата залива
земеделски земи, като силно ерозира и
подкопава бреговете на р. Струма. 3. В
близост до черквата р. Струма е подкопала
шахтата на изпразнитела на деривацията за
промишлена вода.
друга важна информация
дата и продължителност на
04.12.2010.
минали наводнения
Забележка: С Решение № СБ-2/17.06.2008г. на МКВП на МС са отпуснати
267 384 лв. за укрепванена десния бряг на р.Струма в участъка на главен
колектор - І на гр.Перник.
река Рударщица - кв."Църква” - град Перник
местоположение
код на водното тяло
BG4ST900R003
минало наводнение
категория
Речно
типове наводнения
Поречието на река Струма в град Перник
обхват
вероятност за настъпване на
не е определена
събитието
Излиза от коритото си при автосервиза
поради малкия отвор на един от мостовете и
тип
и
размер
на кофражни елементи донесени от реката от
строежа на пътния възел и преминаващите
неблагоприятните
проводи покрай другия мост. Подкопани са
въздействия:
устоите на единия мост. Наводняват се три
имота.
друга важна информация:
дата и продължителност на 04.12.2010
минали наводнения
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местоположение
код на водното тяло
категория
типове наводнения

река Маниш - кв."Църква” - град Перник
BG4ST900R003
минало наводнение
Речно
дъждовно
Поречието на река Струма в град Перник

обхват
вероятност за настъпване на
не е определена
събитието
тип
и
размер
на
Дълбочина 0,5 м. Засегнати 120 жители.
неблагоприятните
въздействия:
Финансова оценка на щетите 5 500 лв.
друга важна информация:
дата и продължителност на 06.8.2005.
минали наводнения
тип
и
размер
на
Дълбочина 0,3 м. Засегнати 120 жители.
неблагоприятните
въздействия:
Финансова оценка на щетите 1 300 лв.
друга важна информация:
дата и продължителност на 14.3.2006.
минали наводнения

Забележка: На посоченото място наводнение е имало в две последователни
години с различна степен на проява и нанесени щети.
Видно от Решение №СБ-1/24.03.2009г. на МКВП на МС са отпуснати 267 988
лв. за почистване на коритото и укрепване брега на р.Маниш, кв."Църква",
гр.Перник.
река Струма - кв."Изток" - град Перник
местоположение
код на водното тяло
BG4ST900R003
минало наводнение
категория
речно
типове наводнения
Поречието на река Струма в град Перник
обхват
вероятност за настъпване на
не е определена
събитието
1.Подкопан десен бряг на р. Струма в района на
Албените, при бл.60 и 61 на ул. "Благой
Гебрев", като са застрашени жилищни блокове
тип
и
размер
на и новоизградения канализационен колектор.
неблагоприятните въздействия Този участък е с дължина от 900 м.2. Речното
корито е ерозироло на много места в участък
от 1 500 м. и е подкопан изградения асфалтов
път покрай реката.
95

ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН - БЛАГОЕВГРАД ПО ИЗГОТВЯНЕ НА
ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ, ПО МЕТОДИКАТА ПО ЧЛ.187, АЛ. 2, Т.6 ОТ ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ
Доклад 1

друга важна информация
дата и продължителност на
04.12.2010
минали наводнения
Забележка: С Решение №СБ-10/13.12.2006г. на МКВП към МС са отпуснати
средства в размер на 23 570 лв. за укрепване брега на р.Бучащица в района на
ул."Карл Маркс", зад ХІСОУ "Елин Пелин" в кв."Изток" , гр.Перник.
местоположение
код на водното тяло
категория
типове наводнения
обхват
вероятност за настъпване на
събитието
тип и размер на
неблагоприятните въздействия

река Струма - кв."Калкас" - град Перник
BG4ST900R003
минало наводнение
дъждовно
Поречието на река Струма в град Перник
не е определена
Запушена дъждовна канавка на ул ."З. Зограф" с
дължина около 2 км.

друга важна информация
дата и продължителност на
04.12.2010
минали наводнения

местоположение
код на водното тяло
категория
типове наводнения
обхват
вероятност за настъпване на
събитието
тип и размер на
неблагоприятните въздействия

река Струма през град Перник
BG4ST900R003
минало наводнение
речно
Поречието на река Струма в град Перник
не е определена
От кв. "Изток" до края на града, където не е
извършвана корекция с бетонови стени и дъна,
ерозията е засилена. По време на високата
вълна в много участъци коритото се е
изпълнило и са заляти имоти на фирма "Ивона"
- срещу бензиностанция на "Шел". Залята е
топлофикационна камера в близост до моста
на р. Струма срещу бензиностанция на "Шел"

друга важна информация
дата и продължителност на
04.12.2010.
минали наводнения
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местоположение
код на водното тяло
категория
типове наводнения

река Струма – община Перник
BG4ST900R003
минало наводнение
речно и инфраструктурно (проливни дъждове
плюс изпускане на язовир Студена)

обхват
вероятност за настъпване на
не е определена
събитието
Наводнени са кварталите Изток, Хумни дол,
Пашов и Димова махала. Залети са улиците по
тип
и
размер
на
поречието на реката и мазетата на част от
неблагоприятните въздействия
блоковете и къщите, затворено е движението
по вътрешно градската магистрала
друга важна информация
дата и продължителност на
06.-07.06.2005
минали наводнения

Язовир Рутеш
местоположение
код на водното тяло
BG4ST900R003
минало наводнение
категория
инфраструктурно
типове наводнения
с. Големо Бучино, кв. Църква
обхват
вероятност за настъпване на
не е определена
събитието
Наводнен участък от ж.п. трасе при възел
тип
и
размер
на Даскалово, спрени влаковете по направление
неблагоприятните въздействия Перник – София, наводнени дворове и къщи в
махала Ингилийска на кв. Църква
Скъсана язовирна стена, водата изтекла
плавно през скъсаната стена до нивото на
друга важна информация
скъсване
дата и продължителност на
04.12.2010
минали наводнения
Забележка: Информацията за яз. Рутеш е отбелязана и в данните от ГД
„ПБЗН”.
местоположение
код на водното тяло
категория
типове наводнения
обхват

река Струма - гр. Батановци
BG4ST900R003
минало наводнение
речно и дъждовнно
Поречието на река Струма в град Батановци
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вероятност за настъпване на
събитието
тип и размер на
неблагоприятните въздействия

не е определена
1. Включения в р. Струма от ул. "Вл. Заимов"
дъждовен канал връща обратно води.2.
Устоите на съществуващ въжен мост над р.
Струма в мах. "Капранова" са подкопани.3.
Пътя за мах ."Бушляк" е силно изровен от
излязлата река на дължина около 250 м.4. В кв.
Средорек" високата вълна със стълб 1,40 е
заляла ниската част на квартала, където е
заустен батановския канален колектор.
Разрушени са дигите и е ерозирал брега на р.
Струма в точката на заустване на р. Конска.

друга важна информация
дата и продължителност на
04.12.2010.
минали наводнения
тип
и
размер
на
Дълбочина 1,5 м. Засегнати 800 жители.
неблагоприятните въздействия
Финансова оценка на щетите 2 000 лв.
друга важна информация
дата и продължителност на 06.8.2005.
минали наводнения
тип
и
размер
на
Дълбочина 0,7 м. Засегнати 600 жители.
неблагоприятните
въздействия:
Финансова оценка на щетите 12 000 лв.
друга важна информация:
дата и продължителност на 14.3.2006.
минали наводнения

р. Мещичка – с. Мещица, общ. Перник
местоположение
код на водното тяло
BG4ST900R004
минало наводнение
категория
речно
типове наводнения
Поречието на река Струма
обхват
вероятност за настъпване на
не е определена
събитието
1. При висока вълна в р. Мещичка 15 бр.
жилищни сгради остават без връзка със
тип
и
размер
на селото. 2. Затлачено е Слатинско дере, което
неблагоприятните въздействия се влива в р. Мещичка. Заливат се и прилежащи
терени. 3. В м. Ранчина бара" се заливат
имоти на живеещи в селото.
друга важна информация
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дата и продължителност на
04.12.2010.
минали наводнения
тип
и
размер
на
Дълбочина 0,6 м. Засегнати 120 жители.
неблагоприятните
въздействия:
Финансова оценка на щетите 12 000 лв.
друга важна информация:
дата и продължителност на 06.8.2005
минали наводнения

река Мещичка – с.Ярджиловци, общ. Перник
местоположение
код на водното тяло
BG4ST900R004
минало наводнение
категория
Речно
типове наводнения
Поречието на река Струма
обхват
вероятност за настъпване на
не е определена
събитието
тип
и
размер
на
Дълбочина 0,6 м. Засегнати 150 жители.
неблагоприятните
въздействия:
Финансова оценка на щетите 5 500 лв.
друга важна информация:
дата и продължителност на 06.8.2005.
минали наводнения
тип
и
размер
на
Дълбочина 0,25 м. Засегнати 110 жители.
неблагоприятните
въздействия:
Финансова оценка на щетите 6 000 лв.
друга важна информация:
дата и продължителност на
14.3.2006.
минали наводнения
Видно от горните три таблици е, че водния обект р. Мещица /Мещичка/ при
селата Ярджиловци и Мещица е потенциално опасен и за в бъдещо време
съдейки по интензитета на наводненията през последните 5 години.
река Рударска – с.Рударци, общ. Перник
местоположение
код на водното тяло
BG4ST900R003
минало наводнение
категория
Речно
типове наводнения
Поречието на река Струма
обхват
вероятност за настъпване на
не е определена
събитието
1.Засипан
е дъждовния канал по
тип и размер на
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неблагоприятните
въздействия:

друга важна информация:
дата и продължителност на
минали наводнения

"З.Зограф" и дере Йофчова махала, както и на
улични водостоци на улиците "Бор" и
"З.Зограф", "От. Паисий" и "Гурко". Свлачвания
и запушвания има и по улиците "Добрич",
"Пловдив", "Кало", "Черни връх", "Марица",
"Ропотамо", "Капенешка", ул. "Драва" и ул.
"Рила".
04.12.2010.

тип
и
размер
на
Дълбочина 0,3 м. Засегнати 80 жители.
неблагоприятните
въздействия:
Финансова оценка на щетите 1 300 лв.
друга важна информация:
дата и продължителност на 08.5.2008.
минали наводнения
тип и размер на
неблагоприятните
въздействия:
друга важна информация:
дата и продължителност на
минали наводнения

Дълбочина 0,4 м. Засегнати 200 жители.
Финансова оценка на щетите 1 500 лв.
14.3.2006.

тип
и
размер
на
Дълбочина 0,5 м. Засегнати 500 жители.
неблагоприятните
въздействия:
Финансова оценка на щетите 11 000 лв.
друга важна информация:
дата и продължителност на
06.8.2005.
минали наводнения
За водния обект р. Рударска могат да бъдат направени същите изводи както
за р. Мещица. Нещо повече, регистрираните наводнения от р. Рударска
засягат само едно населено място – с. Рударци и голяма част от неговите
жители. В тази връзка мястото се определя в риск от бъдещи наводнения.
река Драгичевска – с.Драгичево, общ. Перник
местоположение
код на водното тяло
BG4ST900R003
минало наводнение
категория
Речно
типове наводнения
Поречието на река Струма
обхват
вероятност за настъпване на
не е определена
събитието
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тип
и
размер
неблагоприятните
въздействия:

1.Реките Владайска- 3500м., Рударска - 1200м.
са излезли от
на и Драгичевска - 1900 м.
коритата си и са наводнили прилежащи
райони.2. Изворени са улиците "Янтра" -100 м.,
"В. Левски" - 68 м. и "Република" - 100 м.

друга важна информация:
дата и продължителност на 04.12.2010.
минали наводнения
тип
и
размер
на
Дълбочина 0,2 м. Засегнати 100 жители.
неблагоприятните
въздействия:
Финансова оценка на щетите 400 лв.
друга важна информация:
дата и продължителност на
08.5.2008.
минали наводнения
тип
и
размер
на
Дълбочина 0,4 м. Засегнати 130 жители.
неблагоприятните
въздействия:
Финансова оценка на щетите 900 лв.
друга важна информация:
дата и продължителност на 14.3.2006.
минали наводнения
Забележка: Отпуснати са средства за възстановяване на водосток на дере
"Свини вир" на ул."Никола Вапцаров", с. Драгичево с Решение №СБ4/09.11.2007г. на МКВП към МС в размер на 25 239 лв.
След анализ на горната таблична информация, районът при с. Драгичево също
се определя като потенциално опасен с риск от бъдещи наводнения.
с.Расник, общ. Перник
местоположение
код на водното тяло
минало наводнение
категория
дъждовно
типове наводнения
Поречието на река Струма
обхват
вероятност за настъпване на
не е определена
събитието
тип
и
размер
на
От интензивните валежи са изровени улиците
неблагоприятните
Кресна, Модева и Околовръстна - Тинтява.
въздействия:
друга важна информация:
дата и продължителност на 04.12.2010.
минали наводнения
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с.Вискяр, общ. Перник
местоположение
код на водното тяло
BG4ST900R004
минало наводнение
категория
речно
типове наводнения
Поречието на река Струма
обхват
вероятност за настъпване на
не е определена
събитието
тип
и
размер
на
От интензивните валежи моста над реката е
неблагоприятните
с подкопани основи.
въздействия:
друга важна информация:
дата и продължителност на 04.12.2010.
минали наводнения

Р. Бучинска – с. Голямо бучино, общ. Перник
местоположение
код на водното тяло
BG4ST900R003
минало наводнение
категория
дъждовно
типове наводнения
Поречието на река Струма
обхват
вероятност за настъпване на
не е определена
събитието
Изровени са улиците "Албена", "Даскала",
тип
и
размер
на "Кашева" с обща дължина 500 м. В Бачова
махала спешно трябва са се възстановят
неблагоприятните
улиците "Турлука', "Извор" и "Габер", както и
въздействия:
пътя за горните гробища.
друга важна информация:
дата и продължителност на 04.12.2010.
минали наводнения

р. Дивотинска – с. Дивотино, общ. Перник
местоположение
код на водното тяло
BG4ST900R003
минало наводнение
категория
дъждовно
типове наводнения
Поречието на река Струма
обхват
вероятност за настъпване на
не е определена
събитието
тип
и
размер
на
Изровени са улиците „23” и тази
неблагоприятните
гробищния парк с обща дължина 300 м.
въздействия:
друга важна информация:
дата и продължителност на 04.12.2010.
минали наводнения
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р. Криволица – с. Боснек, общ. Перник
местоположение
код на водното тяло
BG4ST900R001
минало наводнение
категория
речно
типове наводнения
Поречието на река Струма
обхват
вероятност за настъпване на
не е определена
събитието
тип
и
размер
на
Нанасят се щети при разливи на прилежащи
неблагоприятните
терени.
въздействия:
друга важна информация:
дата и продължителност на
04.12.2010.
минали наводнения
Забележка: Отпуснати са средства от МКВП към МС за:
 възстановяване на тръбен водосток на р.Струма в с. Боснек при бивш
военно-полеви лагер - 48 664 лв. с Решение №СБ-1/31.03.2008г;
 възстановяване на железен мост над на р.Струма за "Влахова махала" в
с. Боснек - 17 356 лв. с Решение №СБ-1/31.03.2008г;
 възстановяване на тръбен водосток на р.Криволица, с. Боснек - 10 040
лв. с Решение №СБ-1/31.03.2008г.
с. Чуйпетльово, общ. Перник
местоположение
код на водното тяло
минало наводнение
категория
дъждовно
типове наводнения
Поречието на река Струма
обхват
вероятност за настъпване на
не е определена
събитието
тип
и
размер
на
Липсва водосток и при интензивни валежи се
неблагоприятните
прекъсва достъпа до мах. "Терзийска".
въздействия:
друга важна информация:
дата и продължителност на
04.12.2010.
минали наводнения
местоположение
код на водното тяло
категория
типове наводнения
обхват
вероятност за настъпване на

р. Криволица – с. Чуйпетльово, общ. Перник
BG4ST900R001
минало наводнение
речно
Поречието на река Струма
не е определена
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събитието
тип
и
размер
на
Нанасят се щети при разливи на прилежащи
неблагоприятните
терени.
въздействия:
друга важна информация:
дата и продължителност на
04.12.2010.
минали наводнения

р. Кралевска – с. Кралев дол, общ. Перник
местоположение
код на водното тяло
BG4ST900R003
минало наводнение
категория
типове наводнения
Поречието на река Струма
обхват
вероятност за настъпване на
не е определена
събитието
Моста в центъра на р. Кралевска е запушен от
тип
и
размер
на
наноси и растителност. Обрушен са откосите
неблагоприятните
на подпорната стена, запушен е водостока на
въздействия:
селото и основите на моста са подкопани.
друга важна информация:
дата и продължителност на
04.12.2010.
минали наводнения

местоположение
код на водното тяло
категория
типове наводнения
обхват
вероятност за настъпване на
събитието
тип и размер на
неблагоприятните
въздействия:

друга важна информация:
дата и продължителност на
минали наводнения

с. Студена, общ. Перник
минало наводнение
дъждовно
Поречието на река Струма
не е определена
Запушено дере и отнесена пътна настилка в
мах. "Кильова бара". В следствие заустени в
дъждовния канал земни и скални маси от
автомагистралата същите са запушени. На
ул. "В.Левски" е запушена канализацията. На
ул. "Хр. Ботев" е затлачена дъждоприемната
решетка.
04.12.2010.
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местоположение
код на водното тяло
категория
типове наводнения
обхват
вероятност за настъпване на
събитието
тип и размер на
неблагоприятните
въздействия:
друга важна информация:
дата и продължителност

с. Паланица, общ. Перник

местоположение
код на водното тяло
категория
типове наводнения
обхват
вероятност за настъпване на
събитието
тип и размер на
неблагоприятните
въздействия:
друга важна информация:
дата и продължителност на
минали наводнения

с. Лесковец, общ. Перник

местоположение
код на водното тяло
категория
типове наводнения
обхват
вероятност за настъпване на
събитието
тип и размер на
неблагоприятните
въздействия:

с. Кладница, общ. Перник

друга важна информация:
дата и продължителност на
минали наводнения

минало наводнение
дъждовно
Поречието на река Струма
не е определена
Разрушена настилката на ул. "Багрянов рид" с
дължина 250.
04.12.2010.

минало наводнение
дъждовно
Поречието на река Струма
не е определена
Изнесена настилка на ул. В мах. "Доло" с
дължина 300 м.
04.12.2010.

минало наводнение
дъждовно
Поречието на река Струма
не е определена
Запушени са водостоци на ул."Мирковица".
Изнесена е настилка по следните улици "Изгрев" - 120 м., "Брезовица" - 200 м., "Шипка" 100м., 'Р. Княгина"- 160 м., "Мирковица" - 180м.,
"Рудничар" - 80 м., "Каменарска" - 220 м.
04.12.2010.
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местоположение
код на водното тяло
категория
типове наводнения
обхват
вероятност за настъпване на
събитието
тип
и
размер
на
неблагоприятните въздействия
друга важна информация
дата и продължителност на
минали наводнения

река Конска – Батановци
BG4ST900R005
минало наводнение
речно
не е определена
Наводнена
е
югозападната
населеното място

част

на

16.02.2005.

Община Радомир:
р. Струма – покрай град Радомир
местоположение
код на водното тяло
BG4ST900R006
минало наводнение
категория
речно
типове наводнения
Поречието на река Струма
обхват
вероятност за настъпване на
не е определена
събитието
.В м. "Арбанас" са залети земеделски земи с
тип
и
размер
на
обща площ 1000 кв.м. и обслужващия път за
неблагоприятните
махалата вследствие скъсана дига на р.
въздействия:
Струма.
друга важна информация:
дата и продължителност на
04.12.2010.
минали наводнения
р. Струма – с.Прибой, общ. Радомир
местоположение
код на водното тяло
BG4ST900R006
минало наводнение
категория
речно
типове наводнения
Поречието на река Струма
обхват
вероятност за настъпване на
не е определена
събитието
тип
и
размер
на
Населени територии покрай реката и
неблагоприятните
шестотин декара селскостопански площи
въздействия:
Дълбочина 0,6 м. Засегнати жители – 50,
друга важна информация:
финансови щети 32 000 лв.
15-16.02.2005.
дата и продължителност на
106

ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН - БЛАГОЕВГРАД ПО ИЗГОТВЯНЕ НА
ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ, ПО МЕТОДИКАТА ПО ЧЛ.187, АЛ. 2, Т.6 ОТ ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ
Доклад 1

минали наводнения

местоположение
код на водното тяло
категория
типове наводнения
обхват
вероятност за настъпване на
събитието
тип и размер на
неблагоприятните
въздействия:

р. Арката – с.Прибой, общ. Радомир
BG4ST900R009
минало наводнение
речно
Поречието на река Струма

друга важна информация:

Дълбочина 0,5 до 1,5 м. Засегнати жители –
100, финансови щети 71 000 лв.(най –
засегнати са 15 човека, 2 телета и 40
кокошки).
04- 06.12.2010.

дата и продължителност на
минали наводнения

не е определена
От дъждовете се късат дигите на р. Арката и
р. Струма, които се събират в района на
селото. Дигите се късат на три места
вследствие на което се заливат 7 бр. къщи в
Старото село с дълбочина до 1.5 м. Залята
площ 8 000 кв.м. в това число 850 кв.м
земеделски площи и посеви с пшеница с обща
площ 600 дка.

Въз основа на горните таблици и след анализ на данните за нанесените щети
правим извода, че с. Прибой /около 310 жители/ е застрашено и от бъдещи
наводнения от реките Струма и Арката.
местоположение
код на водното тяло
категория
типове наводнения
обхват
вероятност за настъпване на
събитието
тип и размер на
неблагоприятните
въздействия:

р. Арката – с.Бобораци, общ. Радомир
BG4ST900R009
минало наводнение
речно
Поречието на река Струма
не е определена
Заляти земеделски земи с посеви с пщеница в
местностите "Мерята", "Бежанска матица",
"Могилите", "Бел герен" и "Прогона" с обща
площ 800 дка. Всички махали са залети,
засегнати са защитните диги. Заляти всички
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дворове в селото и 6 бр. жилищни сгради с
обща площ 300 кв.м В земеделските площи
ниво на водата е до 2 м.
друга важна информация:
дата и продължителност на
минали наводнения

Дълбочина 0,6 до 1 м. Засегнати жители – 50,
финансови щети 81 000 лв
04-06.12.2010.

тип и размер на
неблагоприятните
въздействия:
друга важна информация:
дата и продължителност на
минали наводнения

Дълбочина 0,3 до 0,5 м. Засегнати жители – 50,

тип и размер на
неблагоприятните
въздействия:
друга важна информация:
дата и продължителност на
минали наводнения

Дълбочина 0,3 до 0,5 м. Засегнати жители – 50,

местоположение
код на водното тяло
категория
типове наводнения
обхват
вероятност за настъпване на
събитието
тип и размер на
неблагоприятните
въздействия:

р. Арката – с.Негованци, общ. Радомир
BG4ST900R009
минало наводнение
Речно и дъждовно
Поречието на река Струма

финансови щети 52 500 лв
2008.

финансови щети 42 900 лв
2005.

не е определена
1. Заляти 17 бр. къщи в центъра на селото с
обща площ 6 000 кв.м в това число 850 кв.м ,
земеделски площи с ниво на водата до 1,50 м.2.
В мах. "Свръдлева" вследствие запушване на
отводнителен канал с наноси са наводнени 6
бр. масивни жилищни постройки, с обща площ
около 3 000 кв.м. в това число и 250 кв. м ЗП.
Къщите са пълни с вода с дълбоина 8- см - 1 м.
3. Селска черква в с. Негованци е наводнена с
дълбочина на водата около 1 м.Обща залята
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площ 1200 кв.м в това число 100 кв. м.
земеделски площи.4. Заляти с вода 900 дка.
земеделски земи с посеви с пшеница.
друга важна информация:
дата и продължителност на
минали наводнения

Засегнати жители – 50, финансови щети
70 000 лв
04-06.12.2010.

тип и размер на
неблагоприятните
въздействия:

Всички махали са залети, както и няколко
жилищни сгради и черквата. Залети са 700 дка.
селскостопански площи

друга важна информация:

Дълбочина 0,3 до 1 м. Засегнати жители – 50,
финансови щети 32 400 лв
2005.

дата и продължителност на
минали наводнения

местоположение
код на водното тяло
категория
типове наводнения
обхват
вероятност за настъпване на
събитието
тип и размер на
неблагоприятните
въздействия:
друга важна информация:
дата и продължителност на
минали наводнения

р. Арката – с.Кошарите, общ. Радомир
BG4ST900R009
минало наводнение
Речно
Поречието на река Струма

местоположение
код на водното тяло
категория
типове наводнения
обхват
вероятност за настъпване на
събитието
тип и размер на
неблагоприятните
въздействия:

р. Арката – с.Беланица, общ. Радомир
BG4ST900R009
минало наводнение
Речно
Поречието на река Струма

не е определена
Залети земеделски земи - ниви с посеви с
пшеница с обща площ 540 дка.

04.12.2010.

не е определена
Залети земеделски земи - ниви с посеви с
пшеница с обща площ 370 дка.
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друга важна информация:
дата и продължителност на
минали наводнения

04.12.2010.

местоположение
код на водното тяло
категория
типове наводнения
обхват
вероятност за настъпване на
събитието
тип и размер на
неблагоприятните
въздействия:
друга важна информация:
дата и продължителност на
минали наводнения

р. Струма – с.Поцърненци, общ. Радомир
BG4ST900R009
минало наводнение
Речно
Поречието на река Струма

местоположение
код на водното тяло
категория
типове наводнения
обхват
вероятност за настъпване на
събитието
тип и размер на
неблагоприятните
въздействия:

р. Клисурска – с. Горна Диканя, общ. Радомир
BG4ST900R008
минало наводнение
Речно
Поречието на река Струма

друга важна информация:
дата и продължителност на
минали наводнения

Застрашени са 150 човека постоянно
04.12.2010.

местоположение
код на водното тяло
категория
типове наводнения
обхват
вероятност за настъпване на
събитието
тип и размер на

р. Селска – с.Горна Диканя, общ. Радомир
BG4ST900R007
минало наводнение
Речно ( дъждове и снеготопене)
Поречието на река Струма

не е определена
Залети земеделски земи - ниви с обща площ 1
765 дка, от които с посеви с пшеница 640 дка.

04.12.2010.

не е определена
Подкопани са устоите на моста над р.
Клисурска с дължина 22 м. и ширина 7 м. и има
опасност от срутване.

не е определена
Залята е мах. "Селото" и инфраструкторни
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неблагоприятните
въздействия:
друга важна информация:
дата и продължителност на
минали наводнения

съоръжения.
Засегнати жители – 150, финансови щети
15 000 лв
04-06.12.2010

тип и размер на
неблагоприятните
въздействия:

Разкъсани и непроходими два масивни моста с
дължина по 12 м. обслужващи мах.
"Мартинова", мах."Селото" и гробищния парк.

друга важна информация:

Дълбочина 0,3 до 1 м. Засегнати жители – 50,
финансови щети 32 400 лв
2005

дата и продължителност на
минали наводнения

местоположение

река Колошка – село Негованци, с. Кленовик
община Радомир
BG4ST900R009
минало наводнение
речно

код на водното тяло
категория
типове наводнения
обхват
вероятност за настъпване на
не е определена
събитието
Наводнени по поречието на реката 24 жилищни
тип
и
размер
на
и селскостопански постройки в района на село
неблагоприятните въздействия
Негованци и 20 къщи в село Кленовик
Нивото на водата в село Негованци достига
друга важна информация
1.4 м
дата и продължителност на
16.02.2005.
минали наводнения

Община Ковачевци
местоположение
код на водното тяло
категория
типове наводнения
обхват
вероятност за настъпване на
събитието
тип и размер на

р. Косматица – с.Калище, общ. Ковачевцир
BG4ST900R015
минало наводнение
Речно
Поречието на река Струма
не е определена
Наводнени са жилищни и стопански постройки,
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неблагоприятните
въздействия:

друга важна информация:
дата и продължителност на
минали наводнения

дворове, земеделски земи. Отнесени са 4 бр.
укрепителни панели от коритото на р.
Косматица

04.12.2010.

тип и размер на
неблагоприятните
въздействия:
друга важна информация:
дата и продължителност на
минали наводнения

черквата на селото и земеделски земи

местоположение
код на водното тяло
категория
типове наводнения
обхват
вероятност за настъпване на
събитието
тип и размер на
неблагоприятните
въздействия:
друга важна информация:
дата и продължителност на
минали наводнения

р. Косматица – с..Егълница, общ. Ковачевцир
BG4ST900R015
минало наводнение
Речно
Поречието на река Струма

местоположение
код на водното тяло
категория
типове наводнения
обхват
вероятност за настъпване на
събитието
тип и размер на
неблагоприятните
въздействия:

р. Светля – с.Светля, общ. Ковачевцир
BG4ST900R011
минало наводнение
Речно
Поречието на река Струма

друга важна информация:

Засегнати жители – 15

Дълбочина 1,5 до 5 м. Засегнати жители – 15,
2005

не е определена
Наводнени са жилищни и стопански постройки,
дворове, земеделски земи.
Засегнати жители – 15
04.12.2010.

не е определена
С. Светля - яз. "Пчелина" - в участък от 300 м.
реката излиза и залива жилищни постройки и
дворове. Подкопани са бреговете в участъка с.
Светля - с. Ковачевци - 7 км., силно ерозиране
на брега и изнасяне на плодородни земи.
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дата и продължителност на
минали наводнения

04.12.2010.

Забележка: Отпуснати са средства от МКВП към МС за:
 укрепване бреговете на р.Селска и устои на мост в с. Сирищник,
общ. Ковачевци с Решение №СБ-1/24.03.2009г. в размер на 66 309
лв;
 укрепване бряг на река и устои на мост в с.Сирищник с Решение
№СБ-5/14.12.2007г. в размер на 9 531 лв;
 укрепване бряг на река и устои на мост в с.Сирищник с Решение
№СБ-2/17.06.2008г. Допълнително към Решение СБ-5 от 2007г. в
размер на 141 428 лв.
 възстановяване и реконструкция на отводнителен канал - ІІІ
последен етап в с. Лобош в размер на 25 890 лв., с Решение №СБ4/09.11.2007г.
 възстановяване и реконструкция на отводнителен канал - ІІ етап
в с. Лобош
- 118 268 лв. с Решение №СБ-2/20.07.2007г.
допълнително към СБ-8 от 2006г.

Община Трън
местоположение
код на водното тяло
категория
типове наводнения
обхват
вероятност за настъпване на
събитието
тип и размер на
неблагоприятните
въздействия:
друга важна информация:
дата и продължителност на
минали наводнения
тип и размер на
неблагоприятните
въздействия:
друга важна информация:
дата и продължителност на
минали наводнения

р. Ерма – гр. Трън
минало наводнение
Речно
Поречието на река Струма
не е определена
Засегнати са инфраструктурни съоръжения
валежи и снеготопне
28.3.2005

Засегнати са инфраструктурни съоръжения

07.6.2005
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Забележка: р.Ерма е част от водно тяло, което попада в обхвата на Дунавски
район за басейново управление, но тъй като мястото на наводнение е гр. Трън,
който е в обхвата на ЗБР за БУ го разглеждаме тук.
Община Земен
местоположение
код на водното тяло
категория
типове наводнения
обхват
вероятност за настъпване на
събитието
тип
и
размер
на
неблагоприятните въздействия
друга важна информация
дата и продължителност на
минали наводнения

река Струма – град Земен
BG4ST900R012
минало наводнение
речно
не е определена
Разрушен е пътя за махала Марковци и
наводнена пречиствателната станция
08.06.2005

Община Невестино
местоположение
код на водното тяло
категория
типове наводнения
обхват
вероятност за настъпване на
събитието
тип и размер на
неблагоприятните
въздействия:

р. Речица – с.Ваксево, общ. Невестино
BG4ST700R026
минало наводнение
Речно
Поречието на река Струма
не е определена
На входа на селото от увеличения воден
стоеж в коритото на реката и динамиката на
оттока е разрушено премостващото метално
съоръжение поддържащо въздушно
канализационната тръба. Същата е
прекъсната и се излива в реката.

друга важна информация:
дата и продължителност на
минали наводнения

04.12.2010.

местоположение
код на водното тяло

р. Елешница – с.Ваксево, общ. Невестино
BG4ST700R025
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категория
типове наводнения
обхват
вероятност за настъпване на
събитието
тип и размер на
неблагоприятните
въздействия:

друга важна информация:
дата и продължителност на
минали наводнения

местоположение
код на водното тяло
категория
типове наводнения
обхват
вероятност за настъпване на
събитието
тип и размер на
неблагоприятните
въздействия:

минало наводнение
Речно
Поречието на река Струма
не е определена
От наводненията в района е прекъснато
захранването на преминаващия над реката PE
водопровод, като топлоизолацията на същия е
компрометирана. Налице са условия при ниски
температури водата в него да замръзне и да
се спре водоподаването за част от селото.
След моста е разрушен незащитения лев
брегови откос, като е прекъснат черен
общински път на участък с дължина около 40
м. и е застрашена масивната ограда на Цех за
ветеринарни лекарства.

04.12.2010.

р. Елешница – с.Друмохар, общ. Невестино
BG4ST700R027
минало наводнение
Речно
Поречието на река Струма
не е определена
Разрушена е дига по левия бряг на реката
преди моста в участък с дължина около 450 м и
са залтеи земеделски имоти и част от
обслужващия ги черен път зад нея. След моста
по левия бряг на реката е разрушен същия
черен път в участък с дължина 100 м.
Застрашен от подкопаване е фундамента при
левия устой на моста.Речното русло е е
променило своя обхват с около 25-30 м. в
западна посока. Разрушени и разместени от
водите са наредените защитни бетонови
елементи по левия бряг преди моста между
селата Друхомар и Еремия с височина 1м и
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дължина 20 м., като подкопават
фундаментите му. Дъното н ареката след
моста не е защитено с бетоново покритие и
видимо ерозира.
друга важна информация:
дата и продължителност на
минали наводнения

04.12.2010.

тип
и
размер
на Разрушена около 500 м дига, подкопани устои
неблагоприятните въздействия на мост и електрически стълб
друга важна информация
дата и продължителност на
08-09.06.2005
минали наводнения

Община Бобов дол
местоположение
код на водното тяло
категория
типове наводнения
обхват
вероятност за настъпване на
събитието
тип и размер на
неблагоприятните
въздействия:
друга важна информация:
дата и продължителност на
минали наводнения
местоположение
код на водното тяло
категория
типове наводнения
обхват
вероятност за настъпване на
събитието
тип и размер на
неблагоприятните
въздействия:

р. Бобовдолска – с.Големо село, общ. Бобов дол
BG4ST600R039
минало наводнение
Речно
Поречието на река Струма
не е определена
Наводнени десетки дворове, стопански и
жилищни сгради. Частично разрушен водосток
и изнесена настилка на улица с о.т 105-43-4950. Затлачен водосток на ук. о.т. 81-82.
04.12.2010.

р. Бабинска – с.Бабино, общ. Бобов дол
BG4ST600R039
минало наводнение
Речно
Поречието на река Струма
не е определена
Речното корито е обрушено с подкопани
брегове и затлачено от наноси. Изровена е
уличната настилка на улица с о.т. 71-75-76-7981-59. Прекъснат питеен водопровод,
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преминаващ през коритото на р. Бабинска река
и разрушен водосток.
друга важна информация:
дата и продължителност на
минали наводнения

04.12.2010.

местоположение
код на водното тяло
категория
типове наводнения
обхват
вероятност за настъпване на
събитието
тип и размер на
неблагоприятните
въздействия:
друга важна информация:
дата и продължителност на
минали наводнения

р. Голема Фуча– с.Голема Фуча, общ. Бобов дол
BG4ST600R039
минало наводнение
Речно
Поречието на река Струма

местоположение
код на водното тяло
категория
типове наводнения
обхват
вероятност за настъпване на
събитието
тип и размер на
неблагоприятните
въздействия:
друга важна информация:
дата и продължителност на
минали наводнения

р. Манастирска – с.Мала Фуча, общ. Бобов дол
BG4ST600R039
минало наводнение
Речно
Поречието на река Струма

местоположение
код на водното тяло
категория
типове наводнения
обхват
вероятност за настъпване на
събитието
тип и размер на
неблагоприятните

р. Бобовдолска – с.Мало село, общ. Бобов дол
BG4ST600R039
минало наводнение
Речно
Поречието на река Струма

не е определена
Реката е променила посоката си на течение
към основите на селския казан.

04.12.2010.

не е определена
Подкопани са основите на мост на
р."Манастирска"

04.12.2010.

не е определена
Разрушен е водосток в мах."Манчова" и е
отнесен мост над р. Бобовдолска, като е
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въздействия:
друга важна информация:
дата и продължителност на
минали наводнения

местоположение
код на водното тяло
категория
типове наводнения
обхват
вероятност за настъпване на
събитието
тип и размер на
неблагоприятните
въздействия:
друга важна информация:
дата и продължителност на
минали наводнения

местоположение
код на водното тяло
категория
типове наводнения
обхват
вероятност за настъпване на
събитието
тип и размер на
неблагоприятните
въздействия:

друга важна информация:
дата и продължителност на
минали наводнения
местоположение
код на водното тяло
категория

прекъснат достъпа на МПС в тази част на
селото.
04.12.2010.

р. Долистовска – с. Долистово, общ. Бобов дол
BG4ST600R039
минало наводнение
Речно
Поречието на река Струма
не е определена
Засегнати са мостовете - на общински път
KNL-1016 при км. 0+596 и мост с о.т. 72-73-8283 за с.Долистово.
04.12.2010.

р.Новоселска, приток на р. Долистовска – с.
Долистово, общ. Бобов дол
BG4ST600R039
минало наводнение
Речно
Поречието на река Струма
не е определена
Реката е излязла от коритото си и е
наводнила дворове, мазета, приземни етажи и
сескостопански постройки. Подкопани са
устоите на мост на общински път с о.т. 7273-82-83 и на мост на общински път KNL 1010
от път II-62 (Дупница - Кюстендил) по посока
ТЕЦ "Бобов дол".
04.12.2010.

р. Лева– с.Горна Козница, общ. Бобов дол
BG4ST700R029
минало наводнение
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типове наводнения
обхват
вероятност за настъпване на
събитието
тип и размер на
неблагоприятните
въздействия:

друга важна информация:
дата и продължителност на
минали наводнения
местоположение
код на водното тяло
категория
типове наводнения
обхват
вероятност за настъпване на
събитието
тип и размер на
неблагоприятните
въздействия:
друга важна информация:
дата и продължителност на
минали наводнения

Община Бобошево
местоположение
код на водното тяло
категория
типове наводнения
обхват
вероятност за настъпване на
събитието
тип
и
размер
на
неблагоприятните въздействия
друга важна информация
дата и продължителност на

Речно
Поречието на река Струма
не е определена
Разрушен е участък на подпорна стена на р.
Лева при мост на път III - 602 с о.т. 40-27-24.
Каменната облицовка е с дължина 25.00 и
височина 6.00 м. При скъсването на стената е
прекъснат питеен водопровод. Подкопани са
основите на стопанска постройка - УПИ - I-50,
кв.13
04.12.2010.

Р. Бобовдолска - с.Мламолово, общ. Бобов дол
BG4ST600R039
минало наводнение
речно
Поречието на река Струма
не е определена
Отнесени са два моста на дере "Горещица" .
Същото е задръстено от наноси. Три
временни моста са отнесени от р.
Бобовдолска. Речното корито е обрушено с
подкопани брегове и затлачено от наноси.
04.12.2010.

река Струма - град Бобошево
BG4ST700R028
минало наводнение
речно
Поречието на река Струма в град Бобошево
не е определена
Срутен моста от гр. Бобошево към главен
път Е79
04.12.2010
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минали наводнения
Забележка: За укрепване бреговете на р. Струма са отпуснати средства от
МКВП към МС:
 За укрепване на левия бряг на р.Струма и изграждане на подпорна стена
- І етап - 320 543 лв. с Решение №СБ-6/12.06.2006г.
 За укрепване на левия бряг на р.Струма и изграждане на подпорна стена
- ІІ етап - 339 703 лв. с Решение №СБ-1/16.04.2007г. Допълнително към
Решение №СБ-6 от 2006г;
 За укрепване на левия бряг на р.Струма и изграждане на 3 броя прагове в
гр.Бобошево - ІІІ етап са отпуснати 339 703 347 лв. от МКВП с Решение
№СБ-1/31.03.2008г. Допълнително към Решение №СБ-1 от 2007г.
местоположение
код на водното тяло
категория
типове наводнения
обхват
вероятност за настъпване на
събитието
тип и размер на
неблагоприятните
въздействия:

р.Слатинска, - с. Слатино, общ. Бобшево
BG4ST600R036
минало наводнение
Речно
Поречието на река Струма
не е определена
Засегнати са населени територии с обхват
около 2 000 м. ( крайречни улици, дворове на
къщи, части от приземни етажи и мазета).

друга важна информация:
дата и продължителност на
минали наводнения

04.12.2010.

Община Дупница
местоположение
код на водното тяло
категория
типове наводнения
обхват

река Джерман – гр. Дупница,
река Джубрена – с.Яхиново
BG4ST600R036
BG4ST600R035
минало наводнение
речно
Поречието на река Джерман в град Дупница и
поречието на река Джубрена в с. Яхиново

вероятност за настъпване на
не е определена
събитието
тип
и
размер
на Наводнен 26 къщи в с. Яхиново, наводнени къщи
неблагоприятните въздействия в град Дупница
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друга важна информация

Обявено бедствено положение в Дупница от
18:00 часа на 04.12 до 11:00 часа на 06.12.2011
г.

дата и продължителност на
04.12.2010
минали наводнения
местоположение
код на водното тяло
категория
типове наводнения
обхват
вероятност за настъпване на
събитието
тип и размер на
неблагоприятните
въздействия:
друга важна информация:
дата и продължителност на
минали наводнения
местоположение
код на водното тяло
категория
типове наводнения
обхват
вероятност за настъпване на
събитието
тип и размер на
неблагоприятните
въздействия:

р. Бистрица – гр. Дупница
BG4ST600R036
минало наводнение
Речно
Поречието на река Струма
не е определена
Разрушен е довеждащ водопровод захранващ
ж.к. "Бистрица" и "Гиздова махала".Подкопани
са основите на административната и
производствена сграда на "ВиК" Дупница.
Същата е застрашена от самосрутване.
Финансова оценка на щетите 332 423 лв.
04.12.2010.

р. Лешовица – общ.Дупница
BG4ST600R036
минало наводнение
Речно
Поречието на река Струма
не е определена
Подкопани устои на изграден мост и същия е
разрушен, катто се прекъсва връзката между
улиците "М.Петлякова" и "Ропотамо" с
останалата част от селото.

друга важна информация:
дата и продължителност на
минали наводнения

04.12.2010.

местоположение
код на водното тяло
категория
типове наводнения
обхват

р. Джерман – гр. Дупница
BG4ST600R036
минало наводнение
Речно
Поречието на река Струма
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вероятност за настъпване на
събитието
тип и размер на
неблагоприятните
въздействия:

не е определена
1.В нея се вливат реките Джубрена, Отовица и
Тополница, които при обилни валежи излизат и
заливат в района на "Наков мост", в резултат
н акоето са пркъснати елементи на
техническата инфраструктура ( магистрален
водопровод, канална кабелна мрежа, пропадане
на пътно платно. Съоръженията засегнати
от придошлите води са напълно рарушени.2.
Високите води на р. Джерман в района на ул.
"Разметаница" нанасят щети на "Феникс
Дупница" ООД - в гр. Дупница, подкопават и
събарят съществуваща тухлена ограда. 3.
Подкопани са устоите на "Аракчийски мост" на
р. Джерман и единия свод е срутен.
Прекъсната е връзката между кв."Ценеви'" и гл.
път Е-79. 4. Подкопани са бреговете на р.
Джерман в участъка между гр. Дупница и с.
Блажиево е прекъснат захранващ водопровод с
дължина 1500м., захранващ с.Грамаде. 5.
одкопани и знесени основи на устоите на мост
на ул. "Ел. Багряна". Разрушена е подпорна
стена с дължина 25 м.

друга важна информация:
дата и продължителност на
минали наводнения

04.12.2010.

Забележка:
 С Решение №СБ-1/16.04.2007г. Допълнително към Решение №СБ-4 от
2006г. на МКВП на МС са отпуснати средства в размер на 278 000 лв. за
корекция на дере на ул."Рилски манастир", гр. Дупница - ІІ етап.
 С Решение №СБ-6/12.06.2006г. на МКВП на МС са отпуснати средства в
размер на 193 452 лв. за корекция на дере по ул."Рилски манастир", гр.
Дупница – I.
Община Рила
местоположение
код на водното тяло
категория

река Рилска – гр. Рила, общ. Рила
BG4ST500R043
минало наводнение
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речно
типове наводнения
Поречие на река Струма
обхват
вероятност за настъпване на
не е определена
събитието
Залети урегулирани поземлени имоти ,
тип
и
размер
на находящи се в кв. 119 по плана на гр. Рила, с
за
ниско
жилищно
неблагоприятните въздействия предназначение
строителство
друга важна информация
дата и продължителност на
04.12.2010.
минали наводнения

река Рилска – гр. Рила, общ. Рила
местоположение
код на водното тяло
BG4ST500R043
минало наводнение
категория
речно
типове наводнения
Поречие на река Струма
обхват
вероятност за настъпване на
не е определена
събитието
Мост над р. Рилска - съоръжението обслужва
улица с осови точки о.с. 297 и о.с. 298 ( ул.
тип
и
размер
на
"Септемврийска), както и мост над р. Рилска
неблагоприятните въздействия
свързващ централна градска част с кв.
"Спротива" в гр. Рила
друга важна информация
дата и продължителност на
04.12.2010.
минали наводнения
Община Кочериново
река Струма - с. Боровец, общ. Кочериново
местоположение
код на водното тяло
BG4ST500R047
минало наводнение
категория
речно
типове наводнения
Поречие на река Струма
обхват
вероятност за настъпване на
не е определена
събитието
Унищожени са 2 бр. между селищни мостове
(изградени от циментови тръби Ф-100),
тип
и
размер
на отнесени са около 50 м от второстепенен
неблагоприятните въздействия път; неасфалтиран път покрай дерето;
отнесени са диги от дясната страна на
р. Струма, където се влива Боровешкото дере.
друга важна информация
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дата и продължителност на
05.12.2010
минали наводнения
с. Църквище, общ. Кочериново
местоположение
код на водното тяло
минало наводнение
категория
дъждовно
типове наводнения
Поречие на река Струма
обхват
вероятност за настъпване на
не е определена
събитието
унищожена пътна настилка 2 км черен път;
тип
и
размер
на един пешеходен мост за мах. "Българец" (
неблагоприятните въздействия изграден от 6 бр. телефонни стълбове и
странични стени от траверси.
друга важна информация
05.12.2010.
дата и продължителност

р. Копривлен - с. Драгодан, общ. Кочериново
местоположение
код на водното тяло
BG4ST500R040
минало наводнение
категория
речно
типове наводнения
Поречие на река Струма
обхват
вероятност за настъпване на
не е определена
събитието
отнесен въжен мост Горни Драгодан; отнесен
и затлачен панелен мост Горни Драгодан;
отнесен мост Горни Драгодан; скъсан
тип
и
размер
на
водопровод Горни Драгодан, открит участък
неблагоприятните въздействия
от водопровода и телефонни кабели в
землището на с. Драгодан; отнесена дигата
на р. Копривлен
друга важна информация
дата и продължителност на
05.12.2010.
минали наводнения

р.Струма - с. Мурсалево, общ. Кочериново
местоположение
код на водното тяло
BG4ST500R030
минало наводнение
категория
речно
типове наводнения
Поречие на река Струма
обхват
вероятност за настъпване на
не е определена
събитието
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подкопани устоите на мост намиращ се до
казана ул. "Васко Манолов"; отнесен път и
тип
и
размер
на
дигата на р. Струма на около 300 м. вляво от
неблагоприятните въздействия
моста
на
р.струма
свързващ
селата
Мурсалево и Драгодан.
друга важна информация
дата и продължителност на
05.12.2010.
минали наводнения

р.Рилска - с. Бараково, общ. Кочериново
местоположение
код на водното тяло
BG4ST500R043
минало наводнение
категория
речно
типове наводнения
Поречие на река Струма
обхват
вероятност за настъпване на
не е определена
събитието
отнесен бряг от лявата страна по течението
тип
и
размер
на
на р.Рилска, разрушен е пешеходен мост
неблагоприятните въздействия
свързващ заводското селище и с. Бараково.
друга важна информация
05.12.2010.
дата и продължителност

р.Рилска - с. Стоб общ. Кочериново
местоположение
код на водното тяло
BG4ST500R043
минало наводнение
категория
речно
типове наводнения
Поречие на река Струма
обхват
вероятност за настъпване на
не е определена
събитието
Разрушени са 5 бр. баража, застрашени са
всички къщи и парцели от дясната страна на
тип
и
размер
на
ул. "Асен Васев", прекъснат е път до кв.
неблагоприятните въздействия
"Родопа" ( изолирани са 20 къщи), разрушен е
мост и асфалтова настилка около 5 м.
друга важна информация
05.12.2010.
дата и продължителност
Забележка:
ОТ МКВП към МС са отпуснати средства за:
 почистване на дере Раздолци в с.Мурсалево, общ. Кочериново -127 400 лв
с Решение №СБ-5/14.12.2007г
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възстановявяне на мост на път ІV - 10706 между общ. Кочериново и общ.
Благоевград 82 050 лв. с Решение №СБ-6/12.06.2006г.

Община Благоевград
местоположение

река
Благоевградска
Бистрица
град
Благоевград
BG4ST500R047
минало наводнение
речно
Района над животинския пазар в Струмско

код на водното тяло
категория
типове наводнения
обхват
вероятност за настъпване на
не е определена
събитието
Скъсана дига, наводнени земеделски земи и
къщи (в къщите с 5 см вода), прелива моста
при животинския пазар в Струмско, залят
участък от 30м с 30 см вода, наводнени две
тип
и
размер
на
къщи от дясно на главен път Е79 преди
неблагоприятните въздействия
автосервиз Монца – засегнати са 6 жители,
водата е над 1 м, гл.канализационен колектор
на ПСОВ на р. Бл.Бистрица, 2 бр. подпорни
стени
друга важна информация
дата и продължителност на
05.12.2010.
минали наводнения
тип и размер на
неблагоприятните
въздействия:
друга важна информация:
дата и продължителност на
минали наводнения

улични платна, канализации и овощни градини

тип и размер на
неблагоприятните
въздействия:

Залети земеделски площи до 400 м. в страни
от реката. Пътни отсечки, улици и 5 моста.
Магазини на ДТП" Бакалски стоки", ГТП
"Градска търговия", цехове на ТПК "Единство",
31 къщи.

друга важна информация:

речното корито е оразмерено за 200 куб.м./сек
а е постъпило 500 куб.м./сек. Загинали – 7
човека. Щети за 8 000 000 лв.

дата и продължителност на
минали наводнения

02.6.1954.

16.3.1962.
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Забележка: За осигуряване проводимостта на р.Бистрица от тенис
кортовете на парк Бачиново до вливането и в р.Струма са отпуснати 347 117
лв. от МКВП с Решение № СБ-8/21.08.2006г.

местоположение
код на водното тяло
категория
типове наводнения
обхват
вероятност за настъпване на
събитието
тип и размер на
неблагоприятните
въздействия:

Телкиевско дере – с.
Благоевград
BG4ST500R030
минало наводнение
Речно
Поречието на река Струма

Дъбрава,

общ..

не е определена
Прекъснат е пътя за мах. "Телкиевска" и е
нарушена целостта на водостока. Над мах.
"Митовска" водопроводната разпределителна
шахта е затлачена от наноси. Водохващането
в мах. "Алчанец" е затлачено и преливника е
отнесен.

друга важна информация:

Щети за 14 000 лв.

дата и продължителност на
минали наводнения

04.12.2010

местоположение
код на водното тяло
категория
типове наводнения
обхват
вероятност за настъпване на
събитието
тип и размер на
неблагоприятните
въздействия:

Р. Телкийски дол – с. Рилци, общ.. Благоевград
BG4ST500R030
минало наводнение
Речно
Поречието на река Струма
не е определена
Залята е къща в м."Тракийски могили" поради
лиса на защитна дига. Подкопан е асфалтов
път - общински към Баларбаши и е отнесен
сервитута му. Срещу складовете на Цигарена
фабрика в "Телкиевско дере" е изграден бараж,
които не е завършен и създал предпоставка за
подкопаване на пътя от страната на х-л "Рай".
По продължение на Телкиев андък до х-л "Рай"
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баража и канализацията са отнесени.
друга важна информация:

Щети за 28 700 лв.

дата и продължителност на
минали наводнения

04.12.2010.

местоположение
код на водното тяло
категория
типове наводнения
обхват
вероятност за настъпване на
събитието
тип и размер на
неблагоприятните
въздействия:
друга важна информация:
дата и продължителност на
минали наводнения

с. Бело поле, общ.. Благоевград

местоположение
код на водното тяло
категория
типове наводнения
обхват
вероятност за настъпване на
събитието
тип и размер на
неблагоприятните
въздействия:
друга важна информация:
дата и продължителност на
минали наводнения

с. Бучино – с.Лисия, общ.. Благоевград

местоположение
код на водното тяло
категория
типове наводнения
обхват
вероятност за настъпване на
събитието

с. Изгрев, общ.. Благоевград

минало наводнение
дъждовно
Поречието на река Струма
не е определена
Затлачени и отнесени водостоци на гл.път Е79
Щети за 12 000 лв.
04.12.2010.

минало наводнение
дъждовно
Поречието на река Струма
не е определена
Отнесени улици и свличане на земни маси
Щети за 2 900 лв.
04.12.2010.

минало наводнение
дъждовно
Поречието на река Струма
не е определена
128

ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН - БЛАГОЕВГРАД ПО ИЗГОТВЯНЕ НА
ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ, ПО МЕТОДИКАТА ПО ЧЛ.187, АЛ. 2, Т.6 ОТ ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ
Доклад 1

тип и размер на
неблагоприятните
въздействия:
друга важна информация:
дата и продължителност на
минали наводнения

Разрушена е улицата покрай дерето водеща
към складова база на Цигарена фабрика.
Отнесен е пътя за махалите "Калинска" и
"Чуковска". Подкопани са устоите на моста за
мах."Чуковска"
Щети за 6 000 лв.
04.12.2010.

местоположение
код на водното тяло
категория
типове наводнения
обхват
вероятност за настъпване на
събитието
тип и размер на
неблагоприятните
въздействия:
друга важна информация:

с. Горно Церово, общ.. Благоевград

дата и продължителност на
минали наводнения

04.12.2010

местоположение
код на водното тяло
категория
типове наводнения
обхват
вероятност за настъпване на
събитието
тип и размер на
неблагоприятните
въздействия:

Р. Телкийски дол – с. Рилци, общ.Благоевград
BG4ST500R030
минало наводнение
Речно
Поречието на река Струма

минало наводнение
дъждовно
Поречието на река Струма
не е определена
Затлачена канавака покрай път в с.Долно
Церово до ел.станцията.
Щети за 8 000 лв.

не е определена
Залята е къща в м."Тракийски могили" поради
лиса на защитна дига. Подкопан е асфалтов
път - общински към Баларбаши и е отнесен
сервитута му. Срещу складовете на Цигарена
фабрика в "Телкиевско дере" е изграден бараж,
които не е завършен и създал предпоставка за
подкопаване на пътя от страната на х-л "Рай".
По продължение на Телкиев андък до х-л "Рай"
баража и канализацията са отнесени.
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друга важна информация:

Щети за 28 700 лв.

дата и продължителност на
минали наводнения

04.12.2010.

местоположение
код на водното тяло
категория
типове наводнения
обхват
вероятност за настъпване на
събитието
тип и размер на
неблагоприятните
въздействия:
друга важна информация:
дата и продължителност на
минали наводнения

с. Еленово, общ. Благоевград

местоположение
код на водното тяло
категория
типове наводнения
обхват
вероятност за настъпване на
събитието
тип и размер на
неблагоприятните
въздействия:

с. Горно Хърсово, общ. Благоевград

друга важна информация:
дата и продължителност на
минали наводнения
местоположение
код на водното тяло
категория
типове наводнения
обхват
вероятност за настъпване на
събитието
тип и размер на
неблагоприятните
въздействия:

минало наводнение
дъждовно
Поречието на река Струма
не е определена
Пътя по левия ръкав на "Еленовско" дере е
разрушен. Разрушен е брегът над пътя за
с.Мурсалево. Отнесен е водопровод.
Щети за 6 500 лв.
04.12.2010.

минало наводнение
дъждовно
Поречието на река Струма
не е определена
Затлачен водосток на път за мах. "Акациите"
и разрушен асфалтов път над същата махала.
Изровена е асфалтовата настилка за няколко
махали.
Щети за 30 000 лв.
04.12.2010.

с. Обел - Клисура, общ. Благоевград
минало наводнение
дъждовно
Поречието на река Струма
не е определена
Прекъснат водопровод при училището за
с.Клисура. Скъсан и отнесен е прага укрепващ
водопровода. Разрушен водосток и пътищата
130

ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН - БЛАГОЕВГРАД ПО ИЗГОТВЯНЕ НА
ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ, ПО МЕТОДИКАТА ПО ЧЛ.187, АЛ. 2, Т.6 ОТ ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ
Доклад 1

друга важна информация:
дата и продължителност на
минали наводнения

местоположение
код на водното тяло
категория
типове наводнения
обхват
вероятност за настъпване на
събитието
тип и размер на
неблагоприятните
въздействия:

друга важна информация:
дата и продължителност на
минали наводнения

за няколко махали - "Ваклинска", "Йовановци" до
Фришопа на пътя за митницата, ""Филатска",
"Гуговци" и Гробищен парк.
Щети за 55 882 лв.
04.12.2010.

с. Логодаж, общ. Благоевград
минало наводнение
дъждовно
Поречието на река Струма
не е определена
Прекъснат водопровод при училището за
с.Клисура. Скъсан и отнесен е прага укрепващ
водопровода. Разрушен водосток и пътищата
за няколко махали - "Ваклинска", "Йовановци" до
Фришопа на пътя за митницата, ""Филатска",
"Гуговци" и Гробищен парк.
Щети за 76 404 лв.
04.12.2010.

местоположение
код на водното тяло
категория
типове наводнения
обхват
вероятност за настъпване на
събитието
тип и размер на
неблагоприятните
въздействия:
друга важна информация:
дата и продължителност на
минали наводнения

с. Дренково, общ. Благоевград

местоположение
код на водното тяло
категория
типове наводнения

Р. Зелендолска - с. Зелен дол, общ.Благоевград
BG4ST500R030
минало наводнение
речно

минало наводнение
дъждовно
Поречието на река Струма
не е определена
. Прекъснат е път в м."Реката" за мах.
"Вагалинска" и "Чаушка".
Щети за 2 700 лв.
04.12.2010.
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обхват
вероятност за настъпване на
събитието
тип и размер на
неблагоприятните
въздействия:
друга важна информация:
дата и продължителност на
минали наводнения

Поречието на река Струма

местоположение
код на водното тяло
категория
типове наводнения
обхват
вероятност за настъпване на
събитието
тип и размер на
неблагоприятните
въздействия:

Р. Четирка - с. Падеш, общ. Благоевград
BG4ST500R049
минало наводнение
речно
Поречието на река Струма

друга важна информация:

Щети за 3 500 лв.

дата и продължителност на
минали наводнения

04.12.2010.

местоположение
код на водното тяло
категория
типове наводнения
обхват
вероятност за настъпване на
събитието
тип и размер на
неблагоприятните
въздействия:
друга важна информация:

Р. Лещанска - с. Лешко, общ. Благоевград
BG4ST500R049
минало наводнение
речно
Поречието на река Струма

дата и продължителност на
минали наводнения

04.12.2010.

не е определена
Подкопан е моста за Черквата на
р.Зелендолска
Щети за 2 700 лв.
04.12.2010

не е определена
Скъсани са дигите на р.Четирка на няколко
места от моста за с.Лешко към мах.
"Джабирци". В обратна посока е прекъснат
пътя до помпите за питейна вода. Откъснат е
пътя за мах. "Джабирци".

не е определена
Силно е подкопан моста на реката , наводнени
са дворове
Щети за 6 700 лв.
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местоположение
код на водното тяло
категория
типове наводнения
обхват
вероятност за настъпване на
събитието
тип и размер на
неблагоприятните
въздействия:
друга важна информация:

Р. Струма - с. Българчево, общ. Благоевград
BG4ST500R044
минало наводнение
речно
Поречието на река Струма

дата и продължителност на
минали наводнения

04.12.2010.

не е определена
Залети са селскостопански имоти по
поречието н ар. Струма
Щети за 4 000 лв.

Община Симитли
река Струма – община Симитли
местоположение
код на водното тяло
BG4ST500R048
минало наводнение
категория
речно
типове наводнения
Поречието на река Струма в община Симитли
обхват
вероятност за настъпване на
не е определена
събитието
Наводнени къщи ул. Предел 20/21/25/28/31 в гр.
Симитли, река Струма прелива преди малкия
тип
и
размер
на
тунел на дефилето (общ. Симитли) по главен
неблагоприятните въздействия
път Е79.
друга важна информация
дата и продължителност на
05.12.2010
минали наводнения
Забележка: С Решение № СБ-4/20.04.2006г. на МКВП на МС са отпуснати
59 378 лв. за осигуряване проводимостта на дере в мах."Дрънкалица", гр.
Симитли.
местоположение
код на водното тяло
категория
типове наводнения

река Струма – община Симитли
BG4ST500R048
минало наводнение
речно
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Поречието на река Струма в община Симитли
обхват
вероятност за настъпване на
не е определена
събитието
Прииждащите води на р. Струма са залели
площи,
пресевната
тип
и
размер
на селскостопански
неблагоприятните въздействия инсталация на "Оникс". Водите са стигнали до
оранжериите на "Росела"АД
обявено е бедствено положение
друга важна информация
дата и продължителност на
04.12.2010.
минали наводнения

река Струма / Стара река – с. Железница
местоположение
код на водното тяло
BG4ST500R048
минало наводнение
категория
речно
типове наводнения
село Железница
обхват
вероятност за настъпване на
не е определена
събитието
Напукан е и пада големият мост от Е79 към
тип
и
размер
на село Железница, наводнено е заведението
неблагоприятните въздействия Стримонца в началото на селото с пласт вода
около 1м
друга важна информация
дата и продължителност на
05.12.2010.
минали наводнения

река Градевска – гр. Симитли
местоположение
код на водното тяло
BG4ST500R052
минало наводнение
категория
речно
типове наводнения
Поречието на река Струма в община Симитли
обхват
вероятност за настъпване на
не е определена
събитието
Прекъсната е защитната дига на р. Градевска
тип
и
размер
на на няколко места и са наводнени 10-12 къщи и
неблагоприятните въздействия земеделски земи в района на ул. "Предел" в гр.
Симитли.
друга важна информация
дата и продължителност на
04.12.2010.
минали наводнения
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местоположение
код на водното тяло
категория
типове наводнения
обхват
вероятност за настъпване на
събитието
тип
и
размер
на
неблагоприятните въздействия
друга важна информация
дата и продължителност на
минали наводнения

река Сушичка – с. Полена, общ. Симитли
BG4ST500R053
минало наводнение
речно
Поречието на река Струма в община Симитли
не е определена
Разрушени мостове водещи към махалите
"Боянска" и "Ширината"
13.06.2006.

Нанесени щети на мостове, пътища и диги,
тип
и
размер
на
наводнени 8 къщи, подкопани 2 електрически
неблагоприятните въздействия
стълба
друга важна информация
дата и продължителност на
16.02.2005
минали наводнения
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IV.3.2. РЕЧЕН БАСЕЙН МЕСТА
Община Гърмен
местоположение
код на водното тяло
категория
типове наводнения
обхват
вероятност за настъпване на
събитието
тип
и
размер
на
неблагоприятните въздействия
друга важна информация
дата и продължителност на
минали наводнения

река Канина- с. Огняново, общ. Гърмен
BG4ME600R106
минало наводнение
речно
Река Канина
не е определена
Залети са мъжко и женско миро от НМВ
„Гърмен – Огнвново”
щети за 500 000 лв.
27.12.2006.

Община Якоруда
местоположение
код на водното тяло
категория
типове наводнения
обхват
вероятност за настъпване на
събитието
тип
и
размер
на
неблагоприятните въздействия
друга важна информация
дата и продължителност на
минали наводнения
местоположение
код на водното тяло
категория
типове наводнения
обхват
вероятност за настъпване на
събитието
тип
и
размер
на
неблагоприятните въздействия
друга важна информация
дата и продължителност на
минали наводнения

река Черна Места и р. Дрещенец в с. Черна
Места, общ. Якоруда
BG4ME900R078
минало наводнение
речно
Поречие на река Места
не е определена
село Черна Места, асфалтов път II - 84(600м.) и земеделски земи - (1900 м.)
Дълбочина 2,7 м.
05-06.8.2005
река р. Джебре и р. Места – гр. Якоруда
BG4ME900R080
минало наводнение
речно
Поречие на река Места
не е определена
Път II - 84 (300 м.) и земеделски земи- (4300 м.)
Дълбочина 2,3 м.
15.5.2010
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тип
и
размер
на
Път II - 84 (400 м.) и земеделски земи- (3600 м.)
неблагоприятните въздействия
Дълбочина 3,8 м.
друга важна информация
дата и продължителност на
05-06.8.2005
минали наводнения
Забележка : От МКВП към МС са отпуснати средства за следните участъци в
община Якоруда:
 подпорна стена между кв.69 и 70 на р.Гниле
с Решение №СБ2/20.05.2009г. - 27 256 лв;
 подпорна стена между кв.79 и 71 на р.Гниле
с Решение №СБ2/20.05.2009г. - 192 098 лв;
 корекция на р.Места - V етап на р.Места гв р.Якоруда с Решение №СБ3/30.07.2008г. - 432 291 лв;
 корекция на р.Черна Места в границите на с.Черна места - І етап,
включващ участък от път ІІ-84 до заустването на р.Дрещенец на
р.Черна Места, с.Черна места с Решение №СБ-1/31.03.2008г. - 472 120
лв;
 изграждане на мост над р.Места в гр.Якоруда - пътна връзка ІІ-84 Разлог
- Велинград на р.Места, гр.Якоруда с Решение №СБ-5/14.12.2007г. 409 583;
 изграждане на корекция на левия бряг на р.Места, гр.Якоруда - ІV етап на
р.Места, гр.Якоруда с Решение №СБ-1/16.04.2007г. - 392 267 лв;
 почистване коритата на р.Дрещенец и р.Места и изграждане на диги на
р.Места р.Дрещенец, гр.Якоруда с Решение №СБ-8/21.08.2006г. - 75 924
лв;
 почистване на речното корито, възстановяване на диги и пешеходен
мост
на р.Места, с.Черна места гр.Якоруда с Решение №СБ1/13.02.2006г. - 151 730 лв.
Община Разлог
местоположение
код на водното тяло
категория
типове наводнения
обхват
вероятност за настъпване на
събитието
тип
и
размер
на
неблагоприятните въздействия
друга важна информация
дата и продължителност на
минали наводнения

река Бяла Река - гр. Разлог
BG4ME800R087
минало наводнение
речно
Поречие на река Места
не е определена
Засегнати са индустриални и търговски площи

04.12.2010.
137

ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН - БЛАГОЕВГРАД ПО ИЗГОТВЯНЕ НА
ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ, ПО МЕТОДИКАТА ПО ЧЛ.187, АЛ. 2, Т.6 ОТ ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ
Доклад 1

тип
и
размер
на
Засегнати са индустриални и търговски площи
неблагоприятните въздействия
друга важна информация
дата и продължителност на
01.8.1999.
минали наводнения
тип
и
размер
на
Засегнати са индустриални и търговски площи
неблагоприятните въздействия
друга важна информация
дата и продължителност на
01.8.1995.
минали наводнения

река Язо - гр. Разлог
местоположение
код на водното тяло
BG4ME800R087
минало наводнение
категория
речно
типове наводнения
Поречие на река Места
обхват
вероятност за настъпване на
не е определена
събитието
Заливане на територии в регулация, както и
територии в м."Андаъко"- извън регулация,
тип
и
размер
на
където е разрушен селскостопански път и са
неблагоприятните въздействия
залети земеделски земи и пътя Разлог Благоевград
друга важна информация
дата и продължителност на
Няма данни
минали наводнения
местоположение
код на водното тяло
категория
типове наводнения
обхват
вероятност за настъпване на
събитието
тип
и
размер
на
неблагоприятните въздействия
друга важна информация
дата и продължителност на
минали наводнения

река Бяла - гр. Разлог
BG4ME800R087
минало наводнение
речно
Поречие на река Места
не е определена
Засегнати са индустриални и търговски площи
и населени територии.
Няма данни

138

ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН - БЛАГОЕВГРАД ПО ИЗГОТВЯНЕ НА
ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ, ПО МЕТОДИКАТА ПО ЧЛ.187, АЛ. 2, Т.6 ОТ ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ
Доклад 1

местоположение
код на водното тяло
категория
типове наводнения
обхват
вероятност за настъпване на
събитието
тип
и
размер
на
неблагоприятните въздействия
друга важна информация
дата и продължителност на
минали наводнения

Река Драглишка – с. Долно Драглище, общ..
Разлог
BG4ME800R089
минало наводнение
речно
Поречие на река Места
не е определена
Засегнати са инфраструктурни съоръжения,
населени територии, земеделски площи.
29.3.2009.

Река Места– с. Елешница, общ. Разлог
местоположение
код на водното тяло
BG4ME700R090
минало наводнение
категория
Речно и инфраструктурно
типове наводнения
Поречие на река Места
обхват
вероятност за настъпване на
не е определена
събитието
Засегнати са инфраструктурни съоръжения,
тип
и
размер
на населени територии, земеделски площи.
неблагоприятните въздействия Високите води навлизат чрез канализацията в
мазета на улиците "Възраждане" и "Младост".
друга важна информация
дата и продължителност на
8.11.2007.
минали наводнения
Река Златарица– с. Елешница, общ.Разлог
местоположение
код на водното тяло
BG4ME700R092
минало наводнение
категория
Речно
типове наводнения
Поречие на река Места
обхват
вероятност за настъпване на
не е определена
събитието
Засегнати са инфраструктурни съоръжения и
тип
и
размер
на земеделски площи. Извън регулация се заливат
неблагоприятните въздействия земеделски земи в м."Ано" и е залят IV-то
класен път.
друга важна информация
дата и продължителност на
11.4.2008.
минали наводнения
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Засегнати са инфраструктурни съоръжения,
тип
и
размер
на населени територии, земеделски площи.
неблагоприятните въздействия Високите води навлизат чрез канализацията в
мазета на улиците "Възраждане" и "Младост".
друга важна информация
дата и продължителност на
8.11.2007.
минали наводнения
Река Пихла– с. Баня, общ.Разлог
местоположение
код на водното тяло
BG4ME800R086
минало наводнение
категория
Речно
типове наводнения
Поречие на река Места
обхват
вероятност за настъпване на
не е определена
събитието
Залети са кварталите 26 и 27. Реката е
тип
и
размер
на
заливала дворове в кв. 5, 11, 13, 18, 26, 36, 37,
неблагоприятните въздействия
48.
друга важна информация
дата и продължителност на
16.2.2007.
минали наводнения
тип
и
размер
на
Залети са кварталите 26 и 26
неблагоприятните въздействия
друга важна информация
дата и продължителност на
24.2.2006.
минали наводнения
тип
и
размер
на
Залята е ул. "Ангел Даракчиев"
неблагоприятните въздействия
друга важна информация
дата и продължителност на
15.2.2005.
минали наводнения
р. Глазне и р. Малко Глазне - общ.Разлог
местоположение
код на водното тяло
BG4ME800R086
минало наводнение
категория
Речно
типове наводнения
Поречие на река Места
обхват
вероятност за настъпване на
не е определена
събитието
тип
и
размер
на Засегнати са инфраструктурни съоръжения,
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неблагоприятните въздействия

населени територии, земеделски площи.
Заливат се земедеслки имото в началото на
селото след моста в м."Баненска буна" и
дворове на близките къщи в кв. 1,3 и 31.

друга важна информация
дата и продължителност на
20.3.2010.
минали наводнения
Община Банско
Няма подадени данни от общината.
От МКВП към МС са финансирани следните дейности:
 Решение №СБ-2/20.05.2009г. за изграждане на критичен участък
от корекция- км 1+076 до км 1+147 на р.Десилица, гр.Добринище 146 305 лв;
 Решение №СБ-1/31.03.2008г. за осигуряване проводимостта на
речното легло и укрепване на брега р.Градинище, с.Филипово 14 880 лв;
 Решение №СБ-5/14.12.2007г. за възстановяване на мост над
р.Дамяница (път Банско - м.Чалин валог) - 150 000 лв;
 Решение №СБ-4/20.04.2006г. за ремонт на две подпорни стени и
пешеходен мост в с.Филипово - 31 204 лв;
 Решение №СБ-4/20.04.2006г. за ремонт подпорна стена до моста
на река в с. Филипово - 21 504 лв.
Регистрирано наводнение по данни от ГД ПБЗН-МВР:
река Глазне - град Банско
местоположение
код на водното тяло
BG4ME800R086
минало наводнение
категория
речно
типове наводнения
на места в града реката е излязла от
обхват
коритото
вероятност за настъпване на
не е определена
събитието
тип
и
размер
на Наводнени са приземните етажи на 11 хотела,
неблагоприятните въздействия 18 къщи и 2 магазина в МОЛ Банско
друга важна информация
дата и продължителност на
16.05.2010
минали наводнения

Община Белица
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Няма подадени данни от общината.
От МКВП към МС са финансирани следните дейности:
 Решение №СБ-1/24.03.2009г. за изграждане на плочест водосток на
р.Белишка, гр.Белица - 115 248 лв;
 Решение №СБ-5/14.12.2007г. за изграждане на отводнителен канал по
ул. "Свирьово дере", с.Краище - 377 526 лв;
 Решение №СБ-5/14.12.2007г. за корекция на дере в кв."Русовица",
гр.Белица - 290 685 лв;
 Решение №СБ-8/21.08.2006г. за почистване на речното корито и
изграждане на защитни съоръжения на р.Места на територията на
общината - 390 628 лв;
 Решение №СБ-6/12.06.2006г. почистване коритото на р.Места,
с.Дагоново с.Краище - 25 000 лв.

Община Гоце Делчев
Няма подадени данни от общината.
От МКВП към МС са финансирани следните дейности:
 Решение №СБ-2/20.05.2009г.
за възстановяване на крайречна
улица"Георги Бенковски" на р.Корнишка - 46 065 лв;
 Решение №СБ-1/31.03.2008г. за възстановяване на пешеходен мост на
р. Места, с. Господинци - 72 000лв;
 Решение №СБ-1/31.03.2008г. за възстановяване на пешеходен мост на
р. Места в землището на с.Буково - 39 913лв.

Община Сатовча
Няма подадени данни от общината.
От МКВП към МС са финансирани следните дейности:
 Решение №СБ-1/24.03.2009г. за подпорни стени на дере и покриване с
плоча при имоти №74-93, с.Фъргово - 50 573 лв;
 Решение №СБ-5/12.12.2008г. за възстановяване на жилищни сгради
(наводнение на 03.07.2008г.), с.Сатовча - 1 893 лв;
 Решение №СБ-3/30.07.2008г. за укрепителни подпорни стени на дере и
мост между кв.20 и 23 на с.Ваклиново - 23 228 лв;
 Решение №СБ-3/30.07.2008г. за укрепителна подпорна стена на дере в
кв.38 на с.Кочан - 27 099 лв;
 Решение №СБ-3/30.07.2008г. за укрепителна подпорна стена на река в
с.Сатовча от о.т. 223 до о.т.229, река в с.Сатовча - 76 334 лв;
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Решение №СБ-3/30.07.2008г. за укрепване на подпорна стена на река
между кв.5 и 6 в с.Ваклиново ( река в с.Ваклиново) - 61 415 лв;
Решение №СБ-2/17.06.2008г. за изграждане подпорни стени на дере в
кв.15, с.Плетена - 19 320 лв;
Решение №СБ-2/17.06.2008г. за изграждане подпорни стени на дере в
кв.27, с.Плетена - 26 047 лв;
Решение №СБ-2/17.06.2008г. за изграждане подпорни стени на река в
кв.16 на с.Сатовча (река в с.Сатовча) - 22 366 лв;
Решение №СБ-2/17.06.2008г. за изграждане подпорни стени на река
при кметството и училището на с.Фъргово - 120 422 лв;
Решение №СБ-2/17.06.2008г. за изграждане подпорни стени на дере
до имоти пл.№123,128 , с.Фъргово - 19 547 лв;
Решение №СБ-2/17.06.2008г. за изграждане подпорни стени за река до
имоти пл.№93,92, с.Фъргово - 19 548 лв;
Решение №СБ-5/14.12.2007г. за възстановяване на мост в кв.34 и 59 в
с.Вълкосел - 64 957 лв;
Решение №СБ-5/14.12.2007г. за корекция и укрепване на дере в кв.29,
с.Плетена - 60 259 лв;
Решение №СБ-5/14.12.2007г. за изграждане подпорна стена на
р.Кочанска, кв.39, 52 и 61 на р.Кочанска, с.Кочан - 31 412 лв;
Решение №СБ-2/20.07.2007г. за възстановяване на мост в кв.58 и 62 в
с.Вълкосел - 45 264 лв;
Решение №СБ-2/20.07.2007г. за възстановяване на мост в мах."Долно
село", с.Слащен 51 487лв;
Решение №СБ-2/20.07.2007г. за доизграждане на подпорна стена на
р.Кочанска, кв.33, с.Кочан - 108 309 лв;
Решение №СБ-8/21.08.2006г. за изграждане на подпорни стени на
р.Кочанска и почистване на дере в кв.19, с.Кочан - 176 108 лв;
Решение №СБ-7/29.06.2006г. за укрепване на мост и възстановяване
на дига-подход към мост в с.Слащен - 17 684 лв.
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IV.3.3. РЕЧЕН БАСЕЙН ДОСПАТ
местоположение
код на водното тяло
категория
типове наводнения
обхват
вероятност за настъпване на
събитието
тип
и
размер
на
неблагоприятните въздействия
друга важна информация
дата и продължителност на
минали наводнения

р. Гулева – с. Кочан, общ. Сатовча
BG4DO600R112
минало наводнение
Речно
Поречие на река Доспат

местоположение
код на водното тяло
категория
типове наводнения
обхват
вероятност за настъпване на
събитието
тип
и
размер
на
неблагоприятните въздействия
друга важна информация
дата и продължителност на
минали наводнения

р. Кочанска – с. Кочан, общ. Сатовча
BG4DO600R112
минало наводнение
Речно
Поречие на река Доспат

местоположение

не е определена
Засегнати 3395 жители

2004

не е определена
Засегнати 3395 жители, финансови щети 380
000 лв
2006
р. Мурсалска и р. Чилидере – с. Змеица, общ.
Доспат
BG4DO600R120
минало наводнение
Речно
Поречие на река Доспат

код на водното тяло
категория
типове наводнения
обхват
вероятност за настъпване на
не е определена
събитието
Наводнени жилищни сгради , селскостопански
тип
и
размер
на постройки и земеделски земи в границите на
неблагоприятните въздействия с.Змейца; бреговете на р. Чилидере са силно
подкопани, финансови щети 300 000 лв
В Смолянско се излива 218 л/м2 дъжд.
Пораженията за цялата община са повече от
друга важна информация
14 млн.лв
дата и продължителност на 5-6.08.2005
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минали наводнения

местоположение

р. Доспат и
р. Караджадере – с. Барутин, общ. Доспат
BG4DO135R118
минало наводнение
Речно
Поречие на река Доспат

код на водното тяло
категория
типове наводнения
обхват
вероятност за настъпване на
не е определена
събитието
в границите на населеното място са
тип
и
размер
на
наводнени жилищни сгради, селскостопански
неблагоприятните въздействия
постройки и земеделски земи
Дълбочина – 4,5 м. засегнато население – 200
друга важна информация
жители, щети - 260 376 лв.
дата и продължителност на
25.-26.06.2010.
минали наводнения
в границите на населеното място са
тип
и
размер
на
наводнени жилищни сгради, селскостопански
неблагоприятните въздействия
постройки и земеделски земи
Дълбочина – 3 м. засегнато население – 80
друга важна информация
жители, щети 288 514 лв.
дата и продължителност на
26.1.2009.
минали наводнения
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IV.3.4. ОБОЩАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА МИНАЛИ НАВОДНЕНИЯ ПО
РЕЧНИ БАСЕЙНИ, ВОДНИ ТЕЛА, ВОДНИ ОБЕКТИ, ОБЩИНИ И НАСЕЛЕНИ
МЕСТА.


ЗА РЕЧЕН БАСЕЙН СТРУМА

Област

Община

Перник
Перник
Перник
Перник
Перник
Перник
Перник
Перник
Перник
Перник
Перник

Земен
Перник
Перник
Перник
Перник
Перник
Перник
Перник
Перник
Перник
Перник

Перник

Перник

Перник

Перник

Перник
Перник
Перник
Перник
Перник
Радомир
Перник
радомир
Перник
Радомир
Перник
Радомир
Перник
Радомир
Перник
Радомир
Перник
Радомир
Перник
Ковачевци
Перник
Ковачевци
Перник
Ковачевци
Кюстендил Невестино
Кюстендил невестино
Кюстендил Невестино
Кюстендил Бобов дол
Кюстендил

Населено
място
гр. Земен
гр. Батановци
гр. Батановци
с. Рударци
кв. "Църква"
кв. "Църква"
кв. "Бела вода"
с. Ярджиловци
с. Мещица
с. Драгичево
с. Дивотино
гр. Перник кв.
"Изток"
гр. Перник кв.
"Изток"
с. Голямо Бучино
с. Голямо Бучино
с. Негованци
с. Негованци
гр. Радомир
с. Бобораци
с. Прибой
с. Горна Диканя
с. Горна Диканя
с. Светля
с. Калище
с. Егълница
с. Ваксево
с. Ваксево
с. Друмохар
с. Долистово

Бобов дол с. Долистово

Минали
Водно тяло-ВТ Воден обект наводнения
през ВТ
BG4ST900R012 р. Струма
1
BG4ST900R003 р. Струма
2
BG4ST900R003 р. конска
1
BG4ST900R003 р. Рударска
3
BG4ST900R003 р. Маниш
2
BG4ST900R003 р. Рударщица
1
BG4ST900R003 р. Струма
1
BG4ST900R004 р. Мещичка
3
BG4ST900R004 р. Мещичка
1
BG4ST900R003 р. Драгичевска
3
BG4ST900R003 Дивотинско дере
1
BG4ST900R003

р. Струма

1

BG4ST900R003

р. Бучащица

1

BG4ST900R003
BG4ST900R003
BG4ST900R009
BG4ST900R009
BG4ST900R006
BG4ST900R009
BG4ST900R009
BG4ST900R008
BG4ST900R009
BG4ST900R011
BG4ST900R015
BG4ST900R015
BG4ST700R026
BG4ST700R025
BG4ST700R025
BG4ST600R039

Р. Бучинска
яз. „Рутеш”
р. Арката
р. Колошка
р. Струма
р. Арката
р. Арката
р. Клисурска
р. Селска
р. Светля
р. Косматица
р. Косматица
р. Речица
р. Елешница
р. Елешница
р. Долистовска
р.Новоселска приток на р.
Долистовска

1
1
2
1
1
3
2
1
3
1
2
1
1
1
2
1

BG4ST600R039
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Кюстендил Бобов дол Мало село
Кюстендил Бобов дол Големо село
Кюстендил Бобов дол с. Бабино
Кюстендил Бобошево Бобошево
Кюстендил Бобошево С. Слатино
Кюстендил
Рила
гр. Рила
Кюстендил Кочериново с. Стоб
Кюстендил Кочериново с. Мурсалево
Кюстендил Дупница Дупница
Кюстендил Дупница Дупница

BG4ST600R039
BG4ST600R039
BG4ST600R039
BG4ST700R028
BG4ST600R036
BG4ST500R043
BG4ST500R043
BG4ST500R030
BG4ST600R036
BG4ST600R036

Благоевград Благоевград Благоевград

BG4ST500R047

Благоевград
Благоевград
Благоевград
Благоевград
Благоевград
Благоевград
Благоевград
Благоевград
Благоевград
Благоевград
Благоевград

Благоевград с. Изгрев
Благоевград с. Логодаж
Симитли гр. Симитли
Симитли с.Железница
Симитли гр. Симитли
с. Струмяни, с.
Кресна
Микрево
Кресна с. Сливница
Кресна гр. Кресна
с. Г. Брезница,
Кресна
гр. Кресна
Сандански Сандански
Сандански с. Струма

1
1
1
2
1
2
1
1
2
1

Дъждовно
BG4ST500R049
BG4ST400R048
BG4ST400R048
BG4ST500R052

р. Бобовдолска
р. Бобовдолска
Р. Бабинска
р. Струма
р. слатинска
р. Рилска
дерета в селото
р. Струма
р. Джерман
р. Бистрица
р. Благоевградска
Бистрица
р. Айдарско дере
р. Четирка
р. Струма
р. Стара река
р. Градевска

BG4ST500R057

р. Струма

2

BG4ST500R057
BG4ST500R057

р. Струма
р. Струма

1
4

BG4ST500R060

р. Струма

2

BG4ST500R068
BG4ST500R063

р. Струма
р. Струма

1
2
Общо: 81
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ЗА РЕЧЕН БАСЕЙН МЕСТА

Област

Община

Населено
място

Водно тяло-ВТ

Воден обект

Минали
наводнения
през ВТ

Благоевград

Якоруда

с. Черна Места BG4ME900R078

Благоевград
Благоевград

Якоруда
Разлог

гр. Якоруда
с. Баня

BG4ME900R080
BG4ME800R086

Благоевград

Разлог

С. Баня

BG4ME800R086

Благоевград
Благоевград
Благоевград
Благоевград

Разлог
Разлог
Разлог
Разлог

BG4ME800R090
BG4ME800R090
BG4ME800R087
BG4ME800R087

Благоевград

Разлог

BG4ME800R089

Р. Драглишка

1

Благоевград

Банско

BG4ME800R086

р. Глазне

1

Благоевград

Гърмен

BG4ME600R106

р. Канина

3

Благоевград
Благоевград
Благоевград

Сатовча
Сатовча
Сатовча

с. Елешница
с. Елешница
гр. Разлог
гр. Разлог
С. Долно
Драглище
гр. Банско
Огняновски
минерални
бани
с. Сатовча
с. Сатовча
с. Сатовча

р. Черна Места и р.
Дрещенец
р. Джебре и р. Места
р.Пихла
р. Глазне и р. Малко
Глазне
р. Златарица
Р. Места
р. Бяла река
р. Язо

BG4ME200R115
BG4ME200R114
BG4ME200R114

р. Бистрица
Ранков дол
Иванов дол



1
2
3
2
2
1
4
1

3
1
1
Общо:26

ЗА РЕЧЕН БАСЕЙН ДОСПАТ

Област

Община

Благоевград Сатовча
Сатовча
Смолян
Доспат
Смолян
Доспат

Населено
място
с.Кочан
с.Кочан
с.Змейца
с. Барутин

Водно тяло-ВТ
BG4DO600R122
BG4DO600R122
BG4DO600R120
BG4DO135R118
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Минали
наводнения
през ВТ
р.Гулева
1
р.Кочанска
1
р. Мурсалска и р. Чилидере
1
р.Доспат и р. Караджадере
2
Общо:5
Воден обект
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V.АНАЛИЗ И ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯТА В ГИС – СРЕДА. СЪЗДАВАНЕ
НА КАРТИ НА МИНАЛИТЕ НАВОДНЕНИЯ.
Крайният продукт на картирането на по-значимите минали наводнения са
две карти. Първата карта е обзорна, в мащаб 1:200 000, за целият
Западнобеломорски район за басейново управление, показваща къде е имало
наводнения, посредством немащабен условен знак. Вторите карти са много по
едро мащабни 1: 5 000 до 1: 10 000, като изобразяват предполагаемите зони на
заливане с помощта на ареал, както и пълно описание за засегната територия и
инфраструктура. За да бъдат изработени тези карти се подходи съгласно
техническото задание към проекта, като се пристъпи към първоначален анализ и
оценка на съществуващите пространствен данни съдържащи се в географската
информационна система (ГИС) на Басейнова дирекция западнобеломорски район
– Благоевград. Тези данни са необходими или биха били полезни за съставянето
на карта на значимите минали наводнения (ЗМН), (по методиката за оценка на
риска от наводнения), за басейните на трите основни реки Струма, Места и
Доспат с прилежащите им притоци.
Основната задача беше да се структурира географската и описателна
информация, така че да се получи подходяща планова основа за следващия етап2, при определяне на риска от наводнения за потенциално опасни участъци, с
база данни към тях, в среда на ГИС.

V.1. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА.
За по-голяма яснота, географската информация може да се раздели
условно на общо географска и тематична.

V.1.1.ОБЩОГЕОГРАФСКО СЪДЪРЖАНИЕ:
Математическа основа.
Всички предоставени данни от ГИС на басейновата дирекция, са
изработени по проект “Интегрирано управление на водите в Република България”
на базата на едромащабни топографски карти (ЕТК) в М 1 : 100 000, с
координатна система WGS 84, приравнени към 35 зона. Проекцията е
универсална трансверзална МеркаторовА (UTM).
Населените места са дадени като площни обекти, с тип на населено място (град,
село, курорт, манастир, закрито населено място).
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Пътища от 1 до 4 клас и допълнителни улици в населени места.
Железопътна инфраструктура с отбелязан теснолинеен път.
Оценка – добра основа и достатъчно данни за съставяне на обзорна картна на
зоните с минали наводнения.
Релеф.
Релефът е генериран от векторизирани хоризонтали с височина на
сечението 50м. Допълнително бе предоставен файл, във векторен формат с
хоризонтали през 10 м. и мащаб 1:25000, които очевидно на места са генерирани
автоматично, а не изчертани от 25 000 ЕТК. Оценка – модела на терена, който
може да се генерира може да служи само за изобразяване на основните релефни
форми и придобиване на цялостна представа, но е неподходящ за целите на
хидро анализа и задачи свързани с хидравличното моделирането.
Земеползване.
Данните за земеползването са от проект „CORINE Land Cover 2006”. Тук
мащаба също е 1:100 000. Всички основни единици по техническа спецификация
са не по-малки от 25 на 25 м., което на практика означава, че всички площни
елементи от земното покритие на 1 дка са дефинирани. Оценка – много полезна
информация с достатъчна точност, необходима за целите на проекта. Екипът
допълнително е превел на български номенклатурната таблица с вида на
покритието, което ще се предостави на БДЗБР.
Хидрография.
Тук трябва да се отбележи, че в случая хидрографията трябва да се
причисли към тематичното съдържание. Като основен източник за реките е
предоставен слой с атрибутна таблица на всички реки. Оценка – добра основа за
съставяне на обзорна карта, добър източник на информация за имената на
реките, включително и най-малките притоци.
Защитени територии.
Оценка - предоставена е пълна и изчерпателна база данни (БД) на
защитените територии с тип и име на защитената територия.
Допълнителни картографски източници:
Ортофотоснимки 1: 5000. Оценка – много полезна информация, с всички
предимства, които има фотограметрията за нуждите на картографията. Висока
точност, планова основа за извличане на информация. Екипът допълнително
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предоставя слой с рамките на всеки лист и номенклатурният номер,
геореферирани, така че там където е необходимо за анализи, да може веднага да
се използва.
ЕТК 1: 25 000. Оценка - много полезни карти, с най-добро качество на
съдържанието, много полезни за бъдещите дейности. Недостатък – неактуалност,
особено за инфраструктура и населени места.

V.2.ТЕМАТИЧНА ИНФОРМАЦИЯ.
Основната тематична информация е тази, която е свързана, с предмета на
задачата, геопространствена инфраструктура от данни – основните обекти, които
се управляват и информационно се поддържат в актуален вид от БДЗБР и места с
потенциален риск от наводнение. Представена е в площни, линейни и точкови
слоеве, като най-важни за нуждите на задачата са повърхностните водни тела
(ПВТ), съответно реки и езера, с кодове, определени от плановете за управление
на трите речни басейна. Към всяко ПВТ- река е предоставен площен слой с
водосбора му.
Санитарно-охранителни зони (СОЗ) – площен слой.
Точкови обекти – места на ВЕЦ, водохващания за ВЕЦ, помпени станции,
зауствания, повърхностни и подземни водовземания, мониторингова мрежа на
НИМХ, паметници на културата;
Други линейни обекти – диги, напоителни канали.
Обща оценка на тематичната информация - Много добре структурирана,
поддържана в актуален вид, съдържа всички класификации и характеристики,
необходими за изпълнение на задачата, с препратки към законовата база и
нормативните документи, които я дефинират.

V.3. РЕЗУЛТАТИ:
Изработена е “Обзорна карта на минали наводнения в Западнобеломорски
район за басейново управление”, която има за цел да изобрази в максимална
степен на подробност всички повърхностни водни тела с техните водосбори и
преминалите от там наводнения в миналото. Тематичната карта е изработена в
мащаб 1: 200 000, във формат 820х1000 mm. Използваните изходни данни са в
координатна система WGS 84 UTM зона 35N.
Тази карта е изцяло картографски продукт генериран от ГИС система в
средата на CorelDRAW с цел визуализиране на минали наводнения в
Западнобеломорски район за басейново управление.
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Картата е в подходящ мащаб и служи като географската основа за
нанасяне на местата с минали наводнения, извършване на предварителната
оценка на места с риск от наводнения в ЗБР за БУ и служи за нанасяне и
привързване на елементите от тематичното съдържание.
Общогеографско съдържание:
 Хидрография:
 Реки;
 Язовири;
 Езера.
 Населени места:
 Общински центрове;
 Градове;
 Села.
 Транспорт и комуникации:
 Жп линии;
 Републиканската пътна мрежа – I, II, III и IV клас.
 Административни граници:
 Държавна граница;
 Общински граници.
Тематично съдържание:
 Минали наводнения;
 Повърхностни водни тела – категория „езеро”;
 Повърхностни водни тела – категория „река”;
 Код на повърхностно водно тяло;
 Граница на Западнобеломорски район за басейново управление;
 Граница на основни речни басейни;
 Граница на повърхностни водни тела – категория „река”.
На база общ анализ на съществуващата документация за минали
наводнения в Западнобеломорския район са определени и визуализирани позначимите минали наводнения посредством условен знак и цифров знак за
повтаряемост.
С цел постигане на максимална правдоподобност в избрания мащаб в
процеса на работа се наложи генерализиране на изходната информация.
Генерализацията се проявява в обобщение на качествените и количествените
характеристики на обектите целящо отчетливото изобразяване на главните черти
на пространственото разположение.
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Фактори взети под внимание в процеса на генерализацията са мащабът на
картата, нейното предназначение, тематика и тип, особеностите в изучеността на
картографирания обект, методите на графично оформяне на картата. Обекти на
генерализация са линейни обекти – граници, пътища жп линии.
Там, където има повече описателни данни за наводненията и са с поголяма значимост, са изработени карти в М 1: 5000 до М 1:10 000 за района на гр.
Банско, с. Баня и гр. Благоевград, с основа ортофото план 1:5000. Допълнително
са нанесени зоната на заливане определена по чисто описателен способ от
различните източници и цялата тематична база. Тези карти служат по-скоро за
пример, предложение, как трябва да се структура и картографира информацията
при определяне на местата с потенциален риск от наводнение. За всяка заливна
зона, отстрани в легенда е изнесена най-важната информация.
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VІ. ИЗВОДИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ.
VІ.1. ИЗВОДИ:
От анализа и оценката на предоставената информация и допълнетелно
обработената, може да се направят следните изводи:
 Предложена е добра, географски определена, атрибутна информация за
местата на минали наводнения. Съществуващата тематична част от базата
данни е добра основа за анализ на местата с риск от наводнения, от които може
да се определят потенциалните щети за населените места и водната
инфраструктура.
 По отношение на възможностите за определяне на обхвата на миналите
наводнения, наводненията не са описани географски с конкретна локализация, а
данните за релефа не са достатъчно подробни, за да могат да се очертаят
петната на конкретните обекти. Това е основната причина всичките наводнения да
се отбележат, като точкови обекти към населените места. Изключение правят
показаните в гр. Банско, с. Баня – община Разлог и гр. Благоевград, които са по
скоро пример, като предложение за подхода във втория етап от разработката,
където информацията за зоните с риск от наводнение ще бъде структурирана въз
основа на ортофото планове, релеф във векторен формат, изработен въз основа
на ЕТК 1:5000 и допълнителни кадастрални планове в мащаб 1:1000. Налага се
допълнително прецизиране на местоположението на тематичната информация,
което се налага поради относително малките територии на зоните с евентуален
риск от наводнение.
 Основен извод от географският анализ на данните за минали наводнения е,
че всички наводнения, за които е събрана информация са сравнително малки по
площ, с тесни заливни ивици, които няма как да се отнесат към планова основа в
мащаб 1:100 000 и дори 1:25 000. За да може да се отчетат конкретно
материалните щети и бъдещите рискове в потенциално опасните райони, трябва
да се слезе на по-едри мащаби (1:5000 до 1:10000), като планова основа да бъдат
ЕТК 1:5000, ортофопланове, планове и карти на населени места (1:1000).

VІ.2. ЗАКЛЮЧЕНИЯ:
Данните за минали наводнения представени в настоящия доклад са
основно от информацията предоставена от Възложителя.
Цялата получена от Възложителя и допълнително събрана информация бе
с вербален характер. Не беше получена и не беше намерена пространствена
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(карти на наводнения) информация за минали наводнения в обхвата на ЗБР за
БУ.
Получената от Възложителя информация, която бе използвана за
идентифициране на минали наводнения на територията на БДЗБР бе главно тази
от информация получена от общините, ежедневните бюлетини на ГД „ПБЗН“ –
МВР, областните администрации и Междуведомствената комисия за
възстановяване и подпомагане към Министерски съвет.
От прегледаните литературни източници за минали наводнения са открити
и споменати единадесет наводнения в обхвата на ЗБР за БУ– девет в басейна
на река Струма и две – в този на река Места. Няма намерена информация за
басейна на река Доспат.
Получената от литературните източници информация за миналите
наводнения не може да се използва за очертанието на техния обхват. Същата
може да се използва за евентуално търсене на допълнителна информация за
тези наводнения от други източници по места и моделиране на етап-2 от
поръчката.
Общо за територията на ЗБР за БУ, като по-значими минали наводнения по
всички налични и обработени данни се установи следния брой речни участъци:
- В басейна на Струма – 81 наводнения в 23 водни тела;
- В басейна на Места – 26 наводнения в 9 водни тела;
- В басейна на Доспат – 5 наводнения в 3 водни тела.
От тук следва извода, че за общ брой 122 повърхностни водни тела в ЗБР
за БУ, наводненията по наличните данни са относими към 35 водни тела.
Общият брой регистрирани,известни и обработени наводнения в Доклад1 е 112 за целия ЗБР за БУ.
От вербалната информация в анкетните карти е трудно да бъдат
очертани точно границите на миналите наводнения.
Екипът направи опит да събере и допълнителна информация от интернет и
публикации в медиите, с цел да се очертае обхвата на описаните в анкетните
карти наводнения. Тези допълнителни описателни данни не разшириха особено
наличната информация за границите на минали наводненията в отделните
участъци.
Преобладаващата част от информацията за миналите наводнения обхваща
събития, случили се през декември месец на 2010 година, както и такива основно
след 2000-та година. Данни за наводнения преди 2000г. или такива в подалечното минало почти липсват.
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Поради този факт може да се предположи, че щетите от описаните
скорошни минали наводнения могът да бъдат приети за еднакви с тези в
случай на потенциални такива, които биха се появили в близко бъдеще.
След анализа бяха установени 28 места с преминали повече от едно
наводнение за последните пет до десет години. Разпределението им по
речни басейни е както следва:


Струм а- 20 места;



Места – 7 места;



Доспат – 1 място.

От тук се налага извода тези участъци да се обособят като такива с висок
потенциален риск от наводнения и да бъдат включени директно в списъка за
следващия етап от прилагането на директивата, а именно изготвяне на Карти на
районите под заплаха от наводнения и Карти на районите с риск от
наводнения.

Екипът на „ДХИ” ЕООД България работил по реализиране на етап-1 на
поръчката бе в състав:
-

-

д-р инж. Венци Божков - Ръководител; минали наводнения от литературни
източници и бюлетини от ГД ПБЗН - МВР;
д-р инж. Мартина Печинова – Минали наводнения от данни от общините,
областните
администрации
и
Междуведомствената
комисия
за
въстановяване и подпомагане към Министерски съвет;
инж. Николай Найденов – Анализ и обработка на информацията в ГИС среда;
инж. Лили Янкова – Обработка данни;
инж. Надка Стоименова - Картография;
инж. Виолета Недялкова – Обработка на географски данни.

24.10.2011г.
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