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РАЗДЕЛ 1 

ОПИСАНИЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА 

ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО 

УПРАВЛЕНИЕ 

Раздел 1 на Плана за управление на речните басейни на Западнобеломорски 

район (2016-2021г.) се разработва в съответствие с изискваниятана Директива 

2000/60/ЕС, транспонирани в Глава X „Управление на водите”, раздел VI „Планове за 

управление на речните басейни”, чл.157, ал.1, т.1 от Закона за водите и съдържа общо 

описание на характеристиките на района за басейново управление съгласно раздел 4 от 

същия, включително: 

� за повърхностните води - карти с местоположението и границите на 

повърхностните водни тела; карти на екорегионите и на типовете повърхностни водни 

тела, както и определените референтни условия за типовете повърхностни водни тела; 

� за подземните води - карти с местонахождението и границите на 

подземните водни тела. 

1.1. Общо описание и характеристика на Западнобеломорски район за 

басейново управление 

Западнобеломорски район (ЗБР) с център гр. Благоевград е един от четирите 

района за басейново управление на водите, определени на основание чл.152 от Закона 

за водите. Районите за басейново управление са представени на Карта 1.1.а. 

На изток ЗБР граничи с Източнобеломорски район, на север – с Дунавски район, 

на юг и запад границите съвпадат съответно с държавните граници на Република 

България с Република Гърция, Република Сърбия и Република Македония.  

Западнобеломорски район обхваща водосборните области на реките Струма, 

Места и Доспат, които са трансгранични. Същите са визуализирани на Карта 1.1.б. 

Реките Струма (извира от планина Витоша – 2246 m н.в.) и Места (извира от Рила 

планина - 2240 m н.в.) пресичат държавната граница и се вливат в Егейско море на 

територията на Република Гърция. Река Доспат (извира от Западните Родопи - 1643 m 

н.в) пресича държавната граница и устието ѝ е на територията на Република Гърция. 

Басейн на река Струма  

Река Струма извира на 2246 m надморска височина, на 250 m южно от вр.Черни 

връх (2290 m) във Витоша. Дължината ѝ е 415,2 km, от които на българска територия — 
290 km, която ѝ отрежда шесто място сред реките на Република България след Дунав, 

Искър, Тунджа, Марица и Осъм. 

Реката протича през няколко котловини и няколко пролома. Площта на 

водосборния басейн на р. Струма възлиза на 17300 km2 и обхваща части от четири 

балкански държави — Република България, Република Гърция, Република Македония и 

Република Сърбия. Най-голям е делът на Република България, възлизащ на 10797 km2, 

http://www.wabd.bg/docs/plans/purb1621/PrR1/P01_01_Karta 1.1.a. - Raioni za BU.pdf
http://www.wabd.bg/docs/plans/purb1621/PrR1/P01_02_Karta 1.1.b. - Porechiq.pdf
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което представлява 9,73% от територията на страната. С тази си площ водосборният 

басейн на р.Струма е вторият по големина в Република България след този на 

р.Марица. Той обхваща цялата област Кюстендил, западната част на област 

Благоевград, около 80% от област Перник и много малка част от област София. В него 

попадат 21  общини, от които 18 изцяло и 3 частично. 

Река Струма има сравнително еднакво развита мрежа от леви и десни притоци. 

От 24-те реки с дължина над 20 km, които се вливат в р.Струма 12 са левите притоци и 

също толкова десните. В нея се вливат общо 90 притока с дължина над 5 km, които се 

разпределят по следния начин: 

• Реки над 20 km — 24 броя, в т.ч. река Струмешница — 114 km (най-голям 

приток); 

• Реки между 10 и 20 km — 18 броя; 

• Реки между 5 и 10 km — 48 броя. 

Формата на водосборната област е силно продълговата като средната ѝ дължина 
e около 250 km, а средната ѝ ширина е около 40 km, с ясно изразен планински характер, 

което определя и големия наклон на притоците ѝ. Средната надморска височина на 

водосборния басейн е 900 m. 

Тя е единствената река в Република 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-висока от тази на горното. Средната 

надморска височина на водосбора при гр. Перник е 1018 m, при с. Ръждавица– 884 m, 

при с. Невестино- 856 m, при гр. Бобошево - 974 m, при с. Крупник - 973 m и при 

границата - 898 m. На територията на водосбора на р. Струма са инсталирани и 

функционират в момента 33 хидрометрични станции, от които 5 по главната река, а 
останалите са по притоците ѝ. Те са част от Националната хидрометрична мрежа.  

Басейн на река Места 

Река Места се образува от сливането на реките Черна Места (лява съставяща) и 

Бела Места (дясна съставяща), на 941 m надморска височина, на 2,5 km североизточно 

от град Якоруда. Дължината на реката е 273 km, от които на българска територия 126 

km, която ѝ отрежда 20-то място сред българските реки. След изграждането на големия 

язовир Тисавросна на гръцка територия, дължината на реката се намалява на 246 km. 

Влива се под името Нестос, чрез делта в Егейско море на територията на Република 

Гърция. Реката отводнява югоизточните склонове на Рила, източните склонове на 

планините Пирин и Славянка, западните и югозападните склонове на Западните 

Родопи. За условно начало е приет изворът на десния ѝ приток р.Бела Места на 2240 m 

надморска височина. Намира се над езерото Грънчар в Източна Рила. Водите от извора 

и тези, изтичащи от езерото Грънчар се сливат в река Грънчарница, която преди да се 

влее в р.Бела Места приема няколко притока. Река Черна Места води началото си от 

2620 m надморска височина и извира от Източна Рила под имената Раждавица и 

Софаница (Софандере).  

Преди сливането си реките Бела Места и Черна Места текат през дълбоки речни 

долини със стръмни брегове, като наклонът им постепенно намалява до 30% при град 

Якоруда. След сливането на притоците Черна Места и Бела Места, река Места има по-
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полегати брегове. Водосборният басейн на реката попада изцяло в Екорегион №7 

"Източни Балкани". 

Реката протича в югозападната част на Република България в район, признат 

като най-силната вододайна зона на страната. Река Места с нейния водосбор от 2767 

km2 заема 20% от площта и 32,6% от оттока на този район. Спрямо общите показатели 

за Република България водосборният басейн на р. Места покрива 2,49% от площта и 

формира 6,5% от общия воден отток на страната. Данните показват, че тази зона е един 

от богатите на водни ресурси райони на Република България. Водосборният басейн на 

реката е с най-голяма средна надморска височина измежду реките в Република 

България. Средната ѝ надморска височина в българската част е 1318 m. 

Притоците на река Места водят началото си от най-високите български планини 

— Рила, Пирин и Западните Родопи. Тя има около 30 по-големи и около 20 по-малки 

притока, най-големият от които е река Доспат, която се влива в река Места на гръцка 

територия.  

Басейн на река Доспат 

Река Доспат е ляв приток на река Места. Дължината ѝ е 110 km, от които на 

българска територия — 96,2 km, която ѝ отрежда 29-то място сред реките на Република 

България.  

Река Доспат извира на 1610 m н.в., на около 800 метра югозападно от връх 

Шипоко (Гюлтепе, 1643 m) във Велийшко-Виденишки дял на Западните Родопи. 

Първите 6-7 km протича в южна посока, след което завива на югоизток, като долината 
ѝ е дълбока, праволинейна и добре залесена. Дължината на реката до границата е 96,2 

km. В горното си течение реката меандрира през Доспатската котловина с височина 

(1150-1200 m), част от която е залята от водите на язовир Доспат. На 1,6 km източно от 

село Туховища, община Сатовча реката напуска границата и изцяло навлиза в гръцка 
територия като долината до устието ѝ запазва проломния си характер. До 1997 г. се е 
вливала отляво в река Места, на 366 m н.в., на 700 m, югозападно от гръцкото село 

Борово (Потами), но сега при високи води на изградения на река Места язовир 

Тисаврос се влива в него северно от селото. 

Площта на водосборния басейн на река Доспат на българска територия е 633,5 

km2, което представлява 22,89% от водосборния басейн на река Места, само на 

българска територия. На югозапад и запад водосборния басейн на Доспат граничи с 

водосборните басейни на реките Бистрица, Канина и Златарица, леви притоци на 

р.Места и с още няколко по-малки нейни притоци. На север — с водосборния басейн на 

Чепинска река, десен приток на Марица. На североизток и изток — с водосборния 

басейн на река Въча, десен приток на р. Марица. Най-големият ляв приток на река 

Доспат е река Сърнена (Караджа дере), течаща през Виденишкия рид с дължина 39,2 

km, площ на водосборната област 181,1 km2. Устието ѝ е при с. Барутин на разстояние 

24,9 km от държавната граница. Други по-големи нейни притоци са Беладоново дере, 

Черешковица (ляв приток на река Сърнена), Владово дере, Гърчаво дере, Осинска, 

Барутинска река (ляв приток на река Осинска) и Жижовска. 
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1.1.1. Демографска и икономическа характеристика 

Административно-териториален обхват 

Западнобеломорски район (ЗБР) се намира в Югозападна България и обхваща 11 

965 km2 или около 11 % от територията на страната. Административен център на 

района е град Благоевград.  

Като административно-териториален обхват ЗБР покрива изцяло или частично 6 

области на Република България, 33 общини и 600 населени места. По-големи центрове 

са: гр. Перник, гр. Радомир, гр. Кюстендил, гр. Дупница, гр. Благоевград, гр. Петрич, 

гр. Сандански и гр. Гоце Делчев. Административното разпределението е представено 

на Карта 1.1.1. 

В таблица № 1.1.1.а. са представениадминистративно-териториалните единици, 

попадащи в ЗБР - общо и по основни речни басейни. 

Таблица № 1.1.1.а. 

РБУ 
Речен 

басейн 

Брой 

области, 

попадащи 

изцяло 

Брой 

области, 

попадащи 

частично 

Брой 

общини, 

попадащи 

изцяло 

Брой 

общини, 

попадащи 

частично 

Брой 

населени 

места 

ЗБР 

р. Струма 2 1 19 4 497 

р. Места 0 1 8 0 92 

р. Доспат 0 2 1 1 11 

Общо: 2 4 28 5 600 

Население и тенденции 

Районът е с най-малък дял в общото население на страната в сравнение с 

останалите райони за басейново управление. В ЗБР живее малко над 8% от населението 

на Република България, като този дял остава стабилен през целия период 2003-2013 г. 

По данни на Националния статистически институт, към 31.12.2012 г. в 

Западнобеломорски район за басейново управление живеят 594 347 души, което 

представлява 8,2% от общото население на страната. За сравнение, по данни от НСИ, 

използвани за икономическия анализ в ПУРБ (2010-2015 г.), към 31.12.2007г., 

населението в района е 628 532 души, или 8,3 % от общото население на страната.  

В периода 2008–2013г., за Западнобеломорски район се запазва съществуващата  

ясно изразена тенденция към намаляване на населението, наблюдавана в периода 2003 

– 2007г., разглеждан в  ПУРБ (2010-2015г.).  

Броят на населението на района за периода 2003-2013г. бележи спад с 9,2%, при 

7,1% за страната. Това не съответства на очакванията в ПУРБ (2010-2015г.), 

населението да се променя с темп, по-нисък от средния за страната. Темпът на спад на 

населението на ЗБР се засилва особено в периода 2008-2013 г. – 5,9% при 4,7% средно 

за страната. 

http://www.wabd.bg/docs/plans/purb1621/PrR1/P01_03_Karta 1.1.1. - Administrativno delenie.pdf
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Запазването на процента на населението, живеещо в териториалния обхват на 

ЗБР към 2013 г. спрямо общото население на страната в сравнение с предишния 

изследван период (200–2007г.) се дължи на общата тенденция на намаляване на 

населението като цяло. 

Възрастовата структура на населението в района е близка до тази в страната. 

Делът на населението от 15г. до 64 г. през 2013г. е 67%, при 66,7% средно за страната, 

като този дял се запазва стабилен за целия период 2003-2013 г.  

Таблица № 1.1.1.б. Основни демографски и икономически показатели на ЗБР за БУ 

Показатели 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012  г. 

Население на ЗБР (бр.) 624 960 620 819 614 527 600 236 594 347 

БВП на ЗБР (хил.лв.) 4 336 722 3 527 437 3 629 491 3 820 658 3 953 605 

БДС на ЗБРВ (хил.лв.) 3 613 120 3 030 489 3 125 297 3 306 512 3 396 056 

 

Извършена е прогноза за общия брой на населението за периода 2014-2027 г., 

която се базира изцяло на националната прогноза за броя на населението до 2070 г., 

публикувана на интернет страницата на НСИ към 1.01.2015 г. Взети са предвид и трите 

варианта на националната прогноза:  

� I вариант (при хипотеза за конвергентност) - този вариант се определя 

като реалистичен и е съобразен с нормативните изисквания на Европейския съюз за 

демографското и социално-икономическото развитие на страните членки (реалистичен 

сценарий); 

� II вариант (относително ускоряване) - при този вариант се предполага, че 

демографското развитие ще протича при благоприятни социално-икономически 

процеси в страната (оптимистичен сценарий); 

� III вариант (относително забавяне) - при този вариант развитието на 

населението е прогнозирано при хипотези за неблагоприятни социално-икономически 

процеси в страната (песимистичен сценарий). 

 

Прогнозата за населението, живеещо на територията на ЗБР се базира на 

екстраполация на средния темп на прираст за периода 2003-2013г. Различията с 

националното равнище, определено от НСИ, се премахват чрез пропорционално 

увеличение/намаление на темпа на прираст на населението на района и речните 

басейни. 

През прогнозния период до 2027 г. населението на района ще намалее с 11,6% 

съгласно реалистичния сценарий, 10,4% съгласно оптимистичния сценарий и 12,3% 

съгласно песимистичния сценарий. Делът на градското население ще нарасне до 66,6% 

през 2027 г., а делът на населението на възраст 15г.-64 г. ще намалее до 63,4%.  
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Икономическо развитие и тенденции 

Икономиката на Западнобеломорския район за басейново управление на водите 

е най-малката в сравнение с другите три района за басейново управление на водите на 

страната. В този район се създава около 5% от Брутната добавена стойност (БДС) на 

страната през периода 2008-2012г. За сравнение през периода 2003–2007г., този 

показател е 6-7%. Същото съотношение се забелязва и при дела на Брутния вътрешен 

продукт (БВП) на района към този на страната. Стойността на произведения в района 

БВП за 2012 г. е с най-ниско абсолютно изражение в сравнение с останалите райони за 

басейново управление на водите. През 2012 г. районът формира 5,1% от общия БВП за 

страната. Относителният дял на икономиката на ЗБР  намалява с над 1 процентен пункт 

(п.п.) в рамките на анализирания период, като тази отрицателна динамика се дължи на 

два фактора- основно на спада, регистриран в индустриалния сектор и на колебанията  

в аграрния сектор (таблица № 1.1.1.в.). 

В структурно отношение и в периода 2008-2012г. с най-голям дял в 

националната икономика продължава да е аграрният сектор на района, който 

представлява над 9% от БДС в страната. В сравнение с периода 2003-2007 г., когато 

заема 10-11 % от БДС на страната, делът му е намалял. Индустрията има намаляващ 

дял, като създава малко над 6% от БДС за сектора. За сравнение в периода 2003-2007г., 

делът и е 7–8% от БДС за страната. Услугите имат най-малък дял в националната БДС, 

създавана в сектора. Този сектор също бележи лек спад в рамките на двата анализирани 

периода от 5–6% в периода 2003-2007г. на малко над 4% в периода 2008-2012г. 

Таблица № 1.1.1.в. Дял на БДС на ЗБР в общата БДС на страната, в % 

Икономически сектори 2008 г.    2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

БДС - аграрен сектор 10,45% 9,32% 10,05% 8,56% 9,40% 

БДС – индустрия 9,17% 6,18% 6,30% 6,46% 6,14% 

БДС – услуги 4,38% 4,35% 4,26% 4,12% 4,16% 

БДС – общо 6,26% 5,16% 5,15% 5,07% 5,06% 

 

Основният икономически сектор в ЗБР продължават да са услугите. След 2008 г. 

техният относителен дял в икономиката на разглеждания район надвишава 50%. За 

сравнение през 2007 г. имат дял от 46% от БДС (таблица № 1.1.1.г. и фигура № 1.1.1.а.). 
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Таблица № 1.1.1.г. Структура на БДС в ЗБР  

Икономически сектори 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

БДС - аграрен сектор 11,54% 8,75% 9,57% 9,10% 10,10% 

БДС – индустрия 44,56% 37,49% 36,06% 38,90% 37,75% 

БДС – услуги 43,90% 53,76% 54,37% 52,00% 52,15% 

БДС – общо 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Важно значение за икономиката на Западнобеломорски район има 

индустриалният сектор. Неговият относителен дял в БДС на района обаче намалява с 

близо 7 п.п. в рамките на разглеждания петгодишен период (2008-2012г.). Аграрният 

сектор заема последната позиция в икономиката на ЗБР. Неговият дял варира в 

диапазона 8–11% в рамките на анализирания период, като  се откроява ясно изразена 

низходяща тенденция в сравнение с периода 2003–2008 г., когато делът му е 16 %. 

Фигура № 1.1.1.а. Динамика на БВП и БДС – общо и по сектори в ЗБР за БУ, млн. лв. 
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Таблица № 1.1.1.д. Прогноза за развитие на БДС в ЗБР до 2027 г., млн. лв. 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

БДС - аграрен сектор 

Реалистична прогноза 92 95 98 101 104 107 111 114 118 122 125 129 133 138 142 

Песимистична прогноза 90 92 93 95 96 98 99 101 102 104 106 107 109 111 113 

Оптимистична прогноза 92 95 98 101 104 108 111 115 119 123 127 131 135 140 144 

Сценарий "Бизнес на всяка цена" 81 83 84 85 87 88 89 91 92 94 95 97 98 100 101 

                

БДС – индустрия 

Реалистична прогноза 253 256 260 274 288 302 316 330 344 358 373 387 401 415 429 

Песимистична прогноза 250 251 252 253 254 261 268 275 281 288 294 300 306 312 317 

Оптимистична прогноза 260 264 267 282 297 311 326 340 355 369 384 398 413 427 442 

Сценарий "Бизнес на всяка цена" 225 226 227 228 228 235 241 247 253 259 265 270 275 280 285 

                

БДС – услуги 

Реалистична прогноза 324 327 329 332 348 364 379 395 411 426 442 458 474 489 505 

Песимистична прогноза 321 322 322 322 323 323 331 338 345 352 359 366 372 378 384 

Оптимистична прогноза 333 336 339 342 358 375 391 407 423 439 455 472 488 504 520 

Сценарий "Бизнес на всяка цена" 289 289 290 290 290 291 298 304 311 317 323 329 335 340 346 

                

БДС – ОБЩО 

Реалистична прогноза 668 677 687 707 740 773 806 839 873 906 940 974 1008 1042 1076 

Песимистична прогноза 661 664 667 670 672 682 698 714 729 744 759 773 787 801 814 

Оптимистична прогноза 685 695 705 725 759 793 828 862 896 931 966 1001 1036 1071 1106 

Сценарий "Бизнес на всяка цена" 595 598 600 603 605 613 628 642 656 670 683 696 708 721 733 

 



План за управление на речните басейни на ЗБР (2016-2021 г.) 2016 

 

18   

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” 

1.1.2. Физико-географска характеристика на Западнобеломорски 

район за басейново управление 

Релефът на водосборите на основните реки Струма и Места е предимно 

високопланински и котловинен, силно разломен, дълбоко разчленен и скулптуриран от 

хидрографската мрежа и ледниковата денудация. Релефът на водосбора на река Доспат е 

средeн до високопланински. 

Горното поречие на река Струма се простира в (Крайщидната) – Западно-

средногорска среднопланинска и котловинна геоморфоложка подобласт от Преходната 

морфоложка област. Разположена е между Старопланинската и Рило-Родопските 

области. Отличава се с пъстро морфоложко разнообразие от планини, хълмове, бърда, 

ридове и междупланински котловини, предопределено от геолого-литоложкия строеж на 

терена. 

Средното поречие на река Струма и целият водосбор на река Места принадлежат 

на Рило-Родопската област. Кристалинният масив представлява лабиринт от високи 

скалисти върхове, била и ридове, дълбоки речни долини и клисури. В самостоятелна 

подобласт се отделят крайграничните планини: Осоговска (с най-висок вр. Руен – 2251 

m), Влахина (вр. Кадийца 1924 m), Малашевска и Огражден (вр. Маркови кладенци 1522 

m) и Беласица (вр. Радомир 2029 m).  

В рилските и пирински алпийски дялове ледниците от последното заледяване са 

моделирали забележителни циркуси, трогови долини, стотици езера, моренни валове, 

остри върхове и скални зъбери. Характерни елементи на планинския релеф са старите 

денудационни заравнености (платовидни била) и акумулационните и ерозионни речни 

тераси. По Рила и Пирин са установени четири етажни денудационни повърхнини между 

хипсометричните нива 1200-2600 m надморска височина. 

В речните долини, по бреговете им и в котловините са образувани две заливни и 

6-7 надзаливни (ниски, средни и високи) речни тераси. 

По река Струма от Кресненския до Рупелския пролом са развити: една ниска 

заливна тераса и 6 надзаливни акумулационни и ерозионни тераси относителни 

височини над съвременните речни легла (m): 5-7; 8-12; 20-22; 40-45; 60-65 и 85-100. 

Край планинските склонове, реките и потоците са отложени наносни и поройни 

конуси, като в някои котловини образуват непрекъснати ивици.  

В терените, изградени от карбонатни скали в Западното Средногорие, Краището 

Пирин, Славянка планина и рида Дъбраш са разпространени карстови форми (кари, 

понори, пропасти, пещери) и големи карстови извори. Релефът на водосбора на река 

Места се характеризира със следните особености: водосборът 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.  

В горното си течение притоците на река Места, реките Бяла и Черна Места са 

стръмни, като наклона постепенно намалява при гр. Якоруда. Склоновете на долината са 

стръмни и скалисти. Дъното на долината е тясно, но на места се разширява до 60-80 m. 

Коритото на реката е каменисто като дъното е чакълесто – каменливо. При вливането на 

река Черна Места долината се разширява до 300-400 m. Склоновете са също стръмни, но 

обрасли. Коритото се разширява на 12-15 m при гр. Якоруда напречният профил на 
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долината е тесен, дълбок със стръмни склонове, като след града долината се разширява 

до около 600 m. 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 m. Дъното е чакълесто-песъкливо с много 

заоблени големи камъни. При вливането на река Белишка долината на река Места се 

разширява до 1,5 km. След вливането на река Бабяк долината се стеснява много, 

склоновете ѝ стават стръмни, а дъното ѝ достига до няколко десетки метра. Склоновете ѝ 

са залесени с храсталак, като съвсем малко иглолистни гори има по билата.  

При село Елешница и град Добринище реката силно меандрира. След като приеме 

десния приток – Безбожка река, река Места навлиза в Момина клисура. Напречният 

профил на реката е тесен и дълбок. Склоновете са обрасли с нискостъблени гори, 

примесени с иглолистни. Речното корито достига 45-50 m. Дълбочината на реката 

достига 0,8 m, а на места до 1 m. Дъното на реката запазва същия характер - чакълесто 

песъчливо. След Момина клисура реката навлиза в Гоце Делчевското поле. Тук 

напречният профил на долината е трапецовиден, като склоновете са полегати. Долината 

е широка 3-4 km. Реката тече покрай левия склон, като полето остава почти от дясно. 

Реката залива широки речни тераси. Дъното е песъчливо-глинесто. Този характер се 

запазва до границата. 

Десните притоци на река Места се подхранват от Рила и Пирин, а левите – от рида 

Дъбраш в Западните Родопи, с най-висок връх Беслет – 1938 m. 

Между котловините реката протича през Момина клисура и напуска пределите на 

Република България, също в проломна долина.  

Западнородопските върхове, била и ридове се отличават със заоблени релефни 

форми, пресечени от дълбоките стръмносклонови долини.  

Речните водосбори в Югозападна България са изградени от разнородните 

метаморфни, магмени и седиментни скални формации, с различна възраст.  

Геоложки строеж  

Речните водосбори в Югозападна България са изградени от разнородни 

метаморфни, магмени и седиментни скални формации, с различна възраст.  

Докамбрийски метаморфни комплекси  

Докамбрийските метаморфни групи (комплекси; свити) заемат най-големи 

територии от геоложкото пространство на двете поречия. Представени са от 

монотонните свити от различни видове гнайси, мигматити, гнайсошисти, шисти, 

лептинити, масивни мрамори, с прослойки от шисти; пъстри свити от гнайси, 

амфиболити, шисти, прослоени от мрамори, калкошисти, лептинити.  

Най-старите (архай – долен протерозой - Pε A-C) ултраметаморфни групи 

(именувани Беласишка = Стражевска група и Огражденска = Арденска група или 

Малашевския гнайсово-мигматитов комплекс) са представени предимно от 

гранитизирани гнайси, мигматити, амфиболити, изграждащи планините Беласица, 

Огражден и Малашевска. Сред комплекса са внедрени многобройни, метаморфозирани, 

базични и ултрабазични тела. Амфиболитовите свити (Тросковска група) са представени 

от амфиболити, амфиболитови гнайси, шисти и лептинити, които заемат значително 
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пространство под мигматичния комплекс в източните дялове на Влахина планина и в 

Югозападна Рила. Мигматизираните гнайси и мигматити, отнасяни също към 

Малашевския комплекс, участват в строежа на Влахина планина, югозападните и 

северни части на Рила планина и на цялата Верила планина.  

Рупчоската група, обхващаща гнайсовите свити от разнообразен състав гнайси, 

мигматити, шисти и пъстрите (Чепеларска и Въчанска) свити от гнайси, гнайсошисти, 

амфиболити, мрамори и други скали, както и най-горната силикатна Ситовска група (с 

гнайсова, лептинитова и шистова свити) изграждат метаморфната мантия на гранитните 

и гранодиоритни плутони в масивите на Западна Рила, Пирин и Западни Родопи. Около 

гранитния интрузив на Осоговска планина метаморфитите са представени от гнайси и 

амфиболити на Осоговската група. Сред метаморфните групи преобладаващо 

разпространение имат различните видове гнайси.  

Над Ситовската гнайсово-шистна група в Пирин и Западните Родопи 

метаморфният комплекс се коронясва от масивни и окарстени мрамори на 

Асеновградската група – т.н. Добростанска свита. Дебелината на свитата изграждаща 

мраморния пръстен около Тешовския гранитен плутон надвишава 1400 m. 

Магмени гранитни и гранодиоритни плутони  

Магмените гранитни и гранодиоритни плутони (с палеозойска и горнокредна – 

палеогенска възраст) заемат обширни пространства в поречията на реките Струма, Места 

и Доспат. Те са внедрени сред метаморфните групи и изграждат ядрата на високите 

планини Рила, Пирин, Западни Родопи и Осогово. Малки гранитоидни интрузии се 

разкриват и по планините Влахина, Крупнишка, Малашевска, Огражден и Беласица, 

Западна Рила и други участъци.  

Палеозойските формации, включително диабаз - филитоидния комплекс (от венд-

камбрий до горен перм са разпространени фрагментирано в многобройни ивици от 

райони и участъци в Крайщидната област – горното поречие на река Струма. 

Представени са от голямо разнообразие филити, шисти, аргилити, алевролити, 

пясъчници, конгломерати, на места варовици, метадиабази и други. Сред тях са внедрени 

магмените плутони на Струмската диоритна формация (с горно палеозойска възраст). 

В Краището и Западносредногорската област са разпространени мезозойските – 

триаски, юрски и горнокредни седименти. Сравнително големи площи заемат 

водоносните напукани и окарстени средно-горнотриаски варовици, доломитови 

варовици и доломити. 

Седиментни и вулканогенно - седиментни формации  

През палеогенския и неогенския периоди, в резултат на дълбоки разломявания и 

интензивни, диференцирани тектонски движения по Струмската, Местенската и 

Доспатската разломни зони се формират грабеновите седиментни басейни (ровове). В 

тях са отложени мощни континентални седименти от брекчоконгломерати, пясъчници, 

пясъци, глинесто-песъчливи и глинести седименти с битумолити и въглища. Образувани 

са олигоценските Пернишки и Бобовдолски, Сухострелски и Брежански въгленосни 

басейни. През неогена продължават своето развитие Кюстендилският лигнитен басейн и 

наредените по Струмската дислокационна (линеаментна) зона Джермански грабен, 
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Благоевградски басейн, Симитлийска котловина (с Орановския въглищен басейн), 

Санданска и Струмешнишка неоген - кватернерни грабенови котловини.  

През палеогена, главно в олигоценската епоха, в областта се проявява интензивна 

вулканска дейност. Големи количества лава се изливат в Брацигово-Доспатското 

понижение, където се формира едноименният обширен, риолитов (игнимбритов) 

вулкански масив, който оказва влияние върху водоносността на водосбора на река 

Доспат. Дебелината на Доспатските лавови разливи около вулканските центрове 

надвишава 500 m. В същия период се образува и известния вулканогенен ареал по 

долината на река Места.  

В поречието на река Струма терциерният вулканизъм е проявен по-слабо. В 

редица участъци се разкриват приабон-олигоценските вулкански тела от риолити, 

риодацити и други вулканити в редица участъци от Крайшидната и Огражденска 

области. Едно от най-късно проявилите се вулкански тела е неогенската височина 

“Кожух”, в самото корито на река Струма, която и до днес е ареал на интензивна 

хидротермална и мофетна активност.  

Максималната дебелина на неогенските речно-езерните моласи, запълващи 

Симитлийския и Санданския басейни надвишава 1000 m. По съседната Местенска 

субмеридионална зона са формирани терциерните Разложки и Гоцеделчевски котловини 

(въгленосни басейни) и Доспатския грабен – по едноименната разломна зона.  

Кватернерни седиментни комплекси  

Кватернерната покривка е неравномерно разпространена. В речните легла, 

заливните и надзаливните тераси, в наносите и поройните конуси, при устията на реките 

и потоците и планинските подножия са отложени алувиални и пролувиални наноси от 

чакъли, валуни и пясъци с прослойки и почвен покров от песъчливи на места и блатни 

глини. Общата им дебелина по река Рилска достига 50 - 55 m; по Дупнишка Бистрица – 

100 m, по река Петричка – над 300 m, по река Доспат – над 150 m. Край планинските 

подножия са натрупани пролувиални и делувиални, несортирани, грубоотломъчни 

скални блокажи, брекчи, пясъци и глинести отложения. Дебелината им в 

Благоевградския басейн достига 150 m.  

В Рила и Пирин - по долините, в ледниковите циркуси и езера се срещат моренни 

и речно-ледникови наслаги с ограничено разпространение. 

Тектоника  

Територията на Югозападна България е „претърпяла” почти всички неотектонски 

и магмотектонски събития, проявени през дългата геоложка еволюция на Балканския 

полуостров. Многократните геоложки процеси и геотектонски активизации в региона са 

формирали многообразието на скалните формации и сложно устроените геоложки, 

блокови структури, респ. хидрогеоложки структури, с разнородните водоносни и 

безводни хоризонти.  

Планинските блокови масиви и котловинните басейни принадлежат към следните 

геоструктурни области (зони): Западно Средногорие, Крайще (Крайщиди) и Родопски 

масив с неговото продължение – Сръбско - Македонския масив в западните покрайнини. 

С изключително пъстър и сложен разломен, гънково-блоков и навлачен строеж се 

отличава областта Крайще. Мозайката от фанерозойските литостратиграфски свити и 
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морфотектонски структури обуславят и голямото разнообразие на хидрогеоложките 

условия в областта. Регионът се отличава с особено интензивна неотектонска 

активизация и в съвременната епоха.  

Диференцираните вертикални движения на земекорните блокове продължават 

високото издигане на планинските (хорстови) масиви, усилената ерозия и денудация, 

дълбочинната инфилтрация на води в подземната хидросфера и потъване на 

междупланинските грабенови котловини, където се акумулират речните и склоновите 

наслаги и подземните води. По активните разломни зони на Струмското поречие са 

проявени и многобройните термоминерални извори, сред които и най-горещите в 

страната – при град Сапарева баня. 

Климат 

По своето географско разположение Република България попада в южната част на 

умерения пояс, в близко съседство със субтропичната средиземноморска климатична 

област. Поради това климатът е умерено континентален, като в най-южните райони той 

има характера на преходен към средиземноморски. 

През студеното полугодие преносът на въздушни маси над Република България е 

главно откъм Атлантическия океан и Средиземноморието, но нерядко откъм североизток 

нахлуват и студени континентални маси на умерените ширини, а понякога и арктични 

маси, които причиняват силни застудявания. През това полугодие Стара планина играе 

ролята на съществена преграда срещу студените ветрове откъм северния сектор, поради 

което зимата в районите на юг от нея е доста по-мека. През студеното полугодие и 

особено през зимата твърде често се проявяват резки затопляния, причинявани от топлия 

сектор на преминаващи северно от Република България средиземноморски циклони. При 

такива затопляния снежната покривка в низините се стопява напълно, а в планините 

намалява чувствително. Средиземноморските циклони през зимата засягат по-често 

южните райони на Република България, като причиняват бързо увеличение на валежите 

в посока от север към юг. В най-южните райони максимумът на валежите е именно през 

зимата. 

През топлото полугодие преносът на въздушни маси над Република България е 

най-често откъм Атлантическия океан. В съответствие с това през тази част на годината 

най-големите валежи падат по северните и северозападните склонове на планините и 

местата в близост до тях. В по-голямата част на страната (без най-южните райони) 

максимумът на валежите е през лятото - главно през юни, отчасти и през май, през които 

месеци най-често нахлуват атлантически въздушни маси. 

Главно през втората половина на лятото и началото на есента Република България 

твърде често попада под влиянието на азорски антициклонални ядра, които причиняват 

твърде продължителни засушавания. 

Климатичните различия в низините на Република България, не са много големи и 

се проявяват предимно през студената част на годината. Климатът на планинските 

райони се отличава рязко от този на низините. В планините през цялата година 

температурите остават чувствително по-ниски, а валежите по-големи. Тук снежната 

покривка се задържа непрекъснато по няколко месеца, като дебелината ѝ в по-високите 

части на планините надминава 1—1,5 m. 
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Климатът в горното поречие на река Струма е умереноконтинентален, а в 

средното поречие – преходно-континентален със съществено средиземноморско 

влияние. Средните многогодишни температури на въздуха варират от 2,9 °С на най-

високия връх Мусала, в централния дял на Рила, до 13,9 °С в гр.Сандански и гр.Кресна. 

Климатичните характеристики на поречието го определят като част от 

континенталната средиземноморска зона. В горната част на поречието, полетата на гр. 

Кюстендил и гр. 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 по-топло лято. Средногодишна стойност на валежите е малко по-ниска - 517 

mm. Климатът по долината на река Места е умерено-континентален със 

средиземноморско влияние, а в по-високите орографски части – планински.  

Средиземноморското влияние е по-осезателно на юг по долината на река Места, 

обуславяйки постепенната смяна на умереноконтиненталния с преходно-

средиземноморски климат. С увеличаване на надморската височина в Родопите и 

особено в Пирин се наблюдават типичните черти на планинския климат, смекчен до 

известна степен в по-ниския пояс.  

Валежи 

Годишната сума на валежите се изменя между 500-550 mm за долината на р. 

Струма от границата до гр. Благоевград или от 600-650 mm за долината на р. Места, на 

юг от Разлог, до над 1200 mm във високопланинските части на Пирин и Рила. 

Валежите достигат своя връх през м. ноември и декември със сравнително сухо 

лято. Валежите като основна компонента на поливния режим на културите са оценени с 

разполагаеми данни за района на най-южната част на Югозападна България. 

Средногодишна стойност на валежите е около 534 mm и е под необходимото 

водопотребление на културите през вегетационния период. 

Най-големи сезонни валежи има през зимата, които за високопланинските части 

на Пирин и Рила надвишават 350 mm. Нарастването на валежите върви от север на юг и 

от долините към върховете. В Брезнишкото поле валежите са 100-150 mm, а в долините 

на реките Струма и Места – съответно над 150-175 mm. Във високопланинските части на 

Рила и Пирин те са съответно над 250-350 mm. 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.  

През пролетта най-ниски са валежите по долината на р. Струма, на юг от 

Кресненското дефиле – около 100 mm, а най-високи са в Рила − над 350 mm. В долината 

на р. Места валежите са около 150 mm. 

През лятото валежите в долната част на Струмското поречие са над 100 mm, на 

Места − 100-125 mm, в Брезнишкото поле на север достигат до 150-175 mm, в Пирин − 

над 250 mm и в Рила над 300 mm. 
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През есента валежите в по-ниските райони малко нарастват от около 150 mm за р. 

Струма над Благоевградско, Кюстендилско и Брезнишко полета, 175 mm за долината на 

р. Места на юг от Разлог и Радомирското поле и надвишават 250 mm в Рила и Пирин. 

От месечните валежи през зимата най-високи стойности отбелязва февруари - над 

110 mm във високите части на Пирин; през пролетта максимумите са през май и юни – 

около и над 130 mm за високите части на Рила. Най-ниски са валежите през август и 

септември: в най-ниските части на долините − около 20 mm, а в Рила – около 70 mm. 

През есента най-високи са валежите през ноември − от 60 mm по средна и долна р. 

Струма до над 100 mm в Пирин. 

Средногодишната валежна сума в долината на река Места е около 700 mm и 1200 

mm - във високопланинската част на Пирин. Поради по-голямата надморска височина в 

сравнение с долината на р. Струма, температурите са значително по-ниски, а валежните 

количества – по-големи. Режимът на валежите се характеризира с летен минимум и 

есенно-зимен максимум. 

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 характерните особености на температурите: 

Средната и долна част от долината на р. Струма (под гр. Благоевград) се 

характеризира с мека зима, при която среднодневните януарски температури са над 

нулата (до над 2°С около Сандански–Кулата); горещо лято, като температурата там 

превишава 25°С през юли, а в отделни дни до 40-42°С. През зимата има отделни 

краткотрайни застудявания, през които температурата пада под 5-6°С под нулата, а при 

изключителни застудявания – до 16-18°С под нулата. Пролетта настъпва рано − около 

втората половина на март температурата се вдига над 10°С, а през април достига 13-14°С 

при максимум до 30-32°С. Есента е малко по-топла от пролетта (с около 0,5-1°С), като 

през октомври достига средно до около 13-14°С.  

Долината в Долна Места (около и над гр. Гоце Делчев) също има сравнително 

мека зима – с около и над 0°С средна температура през януари и 20–21°С – през юни. 

Котловинните и долинни полета от предната част на р. Места и средната част на 

р. Струма – Радомирско, Кюстендилско, Дупнишко и Пернишко полета имат 

сравнително по-студена зима, през януари средната температура е около 1-2°С под 

нулата, но не спада по-ниско от -20 до -25°С. Лятото там не е много горещо − през юли 

средните температури около Разлог са около 16-20°С, а в Кюстeндилско 19-21°С. 

Високото Радомирско поле и хълмистите райони между равнинните и  

планинските части на района имат още по-студена зима – до 4°С под нулата, а през юли 

температурата е също около 19–20°С. 

В ниските планински части на района (Рила, Пирин и Витоша), януарските 

температури средно са между 4–6°С под нулата, а във високопланинската – под 6°С под 

нулата. Юлските температури в двете части са съответно 15–16°С и около и под 14°С. В 

планините януарските температури и при най-силни студове обикновено не спадат под 
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22–26°С 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°С. В най-силните горещини температурите достигат до 30–35°С. През лятото са 

възможни и силни застудявания с падане на температурите до 0°С през юли и до 3–7°С 

под нулата за август. В планинската част есента е приблизително по-топла от пролетта. 

По данни за основните климатични показатели в станция Банско (936 m 

надморска височина), станция х. Вихрен (2064 m надморска височина) и циркус Голям 

Казан (2455 m надморска височина): средната температура на най-топлия месец в 

долината - юли, е +18,9°С, а за планината - август, са съответно +12,2°С и +8,7°С; 

средните януарски температури са -1,9°С, -4,7°С и -7,7°С; средните годишни 

температури са съответно 9°С, 3,4°С и 0,3°С; 

Снежната покривка в Западнобеломорския район по общо описание на режима е 

аналогична на тази в Източнобеломорския: краткотрайна и неустановена в ниските 

райони – в района на гр. Петрич и гр. Сандански броят на дните със снежна покривка е 

само 15-20, във високопланинската част – от 150 до 250 дни (от ноември-декември до 

април–май), а максималната дебелина превишава 100-150 сm. 

Хидроложка характеристика  

Високите планински масиви Рила и Пирин са разположени в горната и средна 

част на района и разделят поречията на реките Струма, Места и Доспат. Реките 

протичащи по склоновете на тези планини са най-многоводни, като отточният модул 

достига и превишава 35-40 l/s/km2, поради високите валежи − над 1200 mm годишно. За 

тях е характерна и голямата гъстота на речната мрежа − над 2-2,5 km/km2. 

Следващите по водност реки са родопските притоци на река Места, както и 

Осоговските притоци на река Струма с отточни модули до 15-20 l/s/km2при годишни 

валежи 900-1000 mm и гъстота на речната мрежа до 1,5-2 km/km2. 

В долината на река Места отточните модули достигат най-ниските си стойности 

до 2 l/s/km2в южната й част при валежи около 650 mm, а в долината на р.Струма, най-

ниските части под гр. Сандански и до границата намаляват до 0,5-1 l/s/km2при валежи 

под 550 mm годишно и гъстота на речната мрежа до 0,6 km/km2. 

В горното течение на река Струма модулите се изменят между 3-4 l/s/km2за 

високите полета, до 20-25 l/s/km2за Витоша и до 35-40 l/s/km2за 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 
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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. 

Средномногогодишния отток на реките Струма, Места и Доспат  при границата с 

Република Гърция за 2013 г.е представен в таблица №1.1.2.а. 

Таблица № 1.1.2.а 

№ Речен басейн Q средно многогодишно млн. m
3
 /год. 

1 Струма 2 179,17 

2 Места 1002,15 

3 Доспат 182,59* 

* По данни от ПУРБ (2010-2015г.). 

Основните характеристикина водосборите нареките Струма, Места и Доспат на 

територията на Република България са представени в таблица № 1.1.2.б.  

Таблица № 1.1.2.б.  

№ Речен басейн Площ (km
2
) 

Дължина на 

реката, в km 

Естествен отток, в  

млн. m
3
/год. 

1 Струма 8545 290 2242,47 

2 Места 2785 125 950,53 

3 Доспат 635 96 182,59 

 

 

Фигура № 1.1.2.а. Площно разпределение на основните поречия 
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Характерно за Западнобеломорски район е, че основните реки Струма, Места и 

Доспат са трансгранични между Република България и Република Гърция.  

Реките Струмешница и Лебница (притоци на река Струма) са трансгранични 

между Република България и Република Македония. 

Река Драговищица (приток на река Струма) е трансгранична между Република 

България и Република Сърбия. Водосборите на посочените реки са дадени в таблица 

№1.1.2.в.  

Таблица №1.1.2.в. 

№ 
Трансгранична 

река 

Площ на 

извънбългарска 

територия (km
2
) 

Площ на българска 

територия (km
2
) 

Обща 

водосборна 

площ (km
2
) 

1 Драговищица 689,9 177,1 867,0 

2 Лебница 122,1 196,9 319,0 

3 Струмешница 1457,4 442,6 1900,0 

Общо 2269,4 816,6 3086,0 

В териториалния обхват на Западнобеломорски район са разположени голям брой 

естествени езера, основно в алпийския пояс на планините Рила и Пирин. Голяма част от 

тях дават началото на реките в двете най-големи поречия, а други са безотточни. 

Езерното подхранване на реките има голямо значение за формиране на по-равномерен 

воден отток в тях особено в периода на лятното маловодие.  

От Рилските езера най-голямо е Смрадливото езеро от групата на Смрадливите 

езера с площ на водното огледало 212 дка, максимален воден обем 1720 m3 и максимална 

дълбочина 24 m, а от пиринските – Поповото езеро от групата на Поповските езера с 

площ на водното огледало 123,6 дка, максимален воден обем 1270 m3 и максимална 

дълбочина 29,50 m. 
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1.1.3. Изменение на климата 

В съответствие с Ръководство № 24 от общата стратегия за прилагане на РДВ, 

ПУРБ за втория планов период е разработен така, че да бъде устойчив на въздействието 

от изменението на климата и уязвимостта към климатичните промени.  

В тази връзка и с цел прилагане изискванията на европейското и българското 

законодателство, и предвид значимостта на влиянието на климатичните промени върху 

всички сектори от човешката дейност е направен преглед: 

� на съществуващите регионални и национални планове, програми и 

стратегии по сектори, във връзка с изменението на климата; 

� на национални стратегии и проекти в съответните държави със споделена 

територияна трансграничните речни басейни; 

� и анализ на реализирани регионални модели за изменение на климата за 

територията на страната в мрежа със стъпка не повече от 10 km. 

� на наличността на необходимата база данни с резултати за последващо 

хидроложко моделиране, вследствие на което за Република България е избран модел 

ALADIN 5.2. 

Извършено е климатично моделиране за територията на Република България по 

райони за басейново управление по два сценария за очаквано изменение на средните 

температури и количество валежи. Прогнозите са осъществени за три периода: за първия 

период с хоризонт 2027 г., и за периодите 2021- 2050 г. и 2071 - 2100 г. За референтен е 

избран периодът 1976-2005 г. Това е историческият период, за който са изчислени 

климатичните норми за температура и валежи. Данните за този период се използват за 

сравнение с получените резултати от симулациите за бъдещите периоди по различните 

климатични сценарии,  в следствие на което са получени следните резултати: 

 

� Сценарий RCP 4.5 

 

Таблица № 1.1.3.а Средни стойности на температурата и количеството валежи за 

периода 2013-2042 година за територията на България и на басейновите дирекции 

Територия Означение T_4.5 Thist deltaT P_4.5 P_hist deltaP 

deltaP

% 

България BG 10.2 9 1.25 2.52 2.41 0.11 4.67 
Дунавски 
район BG1000 10.1 9.2 1.05 2.43 2.33 0.1 4.27 
Източнобелом
орски район BG3000 9.9 8.9 1.06 2.59 2.49 0.09 3.86 
Черноморски 
район BG2000 11.5 10.5 1.02 2.17 2.02 0.15 7.5 
Западнобелом
орски BG4000 7.4 6.3 1.04 3.19 3.06 0.13 4.35 
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Таблица № 1.1.3.б Средни стойности на температурата и количеството валежи за 

периода 2021-2050 година за територията на България и на басейновите дирекции 

Територия Означение T_4.5 Thist deltaT P_4.5 P_hist deltaP 

deltaP

% 

България BG 10.1 9 1.07 2.47 2.41 0.07 2.71 
Дунавски 
район BG1000 10.2 9.2 1.08 2.38 2.33 0.05 1.93 
Източнобелом
орски район BG3000 10 8.9 1.08 2.56 2.49 0.07 2.69 
Черноморски 
район BG2000 11.5 10.5 1.03 2.13 2.02 0.1 5.07 
Западнобелом
орски район BG4000 7.4 6.3 1.09 3.12 3.06 0.06 2.01 

 

Таблица № 1.1.3.в Средни стойности на температурата и количеството валежи за 

периода 2071-2100 година за територията на България и на басейновите дирекции 

Територия Означение T_4.5 Thist deltaT P_4.5 P_hist deltaP 

deltaP

% 

България BG 11.7 9 2.7 2.45 2.41 0.044 1.85 

Дунавски 
район BG1000 12 9.2 2.79 2.36 2.33 0.027 1.17 

Източнобелом
орски район BG3000 11.6 8.9 2.64 2.53 2.5 0.032 1.3 

Черноморски 
район BG2000 13.2 10.5 2.75 2.07 2.02 0.047 2.3 

Западнобелом
орски район BG4000 8.8 6.3 2.49 3.19 3.06 0.13 4.26 

 

Очаквани изменения: През първите два бъдещи периода стойностите на 

средните денонощни температури за страната са с тенденция към повишение с малко над 

1°C спрямо референтния период. За територията на Западнобеломорския район тези 

стойности варират до 1,09°C през втория период. Най-значимо повишение по този 

сценарий може да се очаква към края на века (2071-2100 г.), което е в диапазона от 2,49 

°C (за ЗБР).  

 

Подобно на температурите, моделираните стойности на средноденонощните 

валежни количества за страната и териториите на басейновите дирекции за трите бъдещи 

периода също са по-високи от тези през референтния период. Като цяло по-високи 

стойности на очакваното изменение са характерни за първия период (средно за страната 

с 4,67 %), като през втория и третия период това повишение намалява – с 2,71 % през 

втория период и с 1,85 % през третия период.  През третия период стойностите на 

показателя са най-високи за Западнобеломорския район (с 4.26 %). 
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� Сценарий RCP 8.5 

 

Таблица № 1.1.3.г Средни стойности на температурата и количеството валежи за 

периода 2013-2042 година за територията на България и на басейновите дирекции 

Територия Означение T_8.5 Thist deltaT P_8.5 P_hist deltaP 

deltaP

% 

България BG 10.2 9 1.16 2.41 2.41 0.003 0.14 

Дунавски 
район BG1000 10.3 9.2 1.16 2.33 2.33 -0.005 -0.22 

Източнобелом
орски район BG3000 10.1 8.9 1.17 2.48 2.49 -0.0163 -0.65 

Черноморски 
район BG2000 11.6 10.5 1.1 2.08 2.02 0.058 2.87 

Западнобелом
орски район BG4000 7.5 6.3 1.19 3.05 3.06 -0.008 -0.26 

 

Таблица № 1.1.3.д Средни стойности на температурата и количеството валежи за 

периода 2021-2050 година за територията на България и на басейновите дирекции 

Територия Означение T_8.5 Thist deltaT P_8.5 P_hist deltaP 

deltaP

% 

България BG 10.4 9 1.41 2.45 2.41 0.043 0.79 

Дунавски 

район BG1000 10.6 9.2 1.44 2.37 2.33 0.038 0.62 

Източнобеломо
рски район BG3000 10.3 8.9 1.4 2.51 2.5 0.023 0.91 

Черноморски 
район BG2000 11.8 10.5 1.32 2.14 2.02 0.119 0.88 

Западнобеломо
рски район BG4000 7.8 6.3 1.46 3.05 3.06 -0.011 -0.36 

 

Таблица № 1.1.3.е Средни стойности на температурата и количеството валежи за 

периода 2071-2100 година за територията на България и на басейновите дирекции 

Територия Означение T_8.5 Thist deltaT P_8.5 P_hist deltaP 

deltaP

% 

България BG 12.8 9 3.78 2.54 2.41 0.13 5.54 

Дунавски 
район BG1000 13 9.2 3.85 2.49 2.33 0.16 6.82 

Източнобелом
орски район BG3000 12.7 8.9 3.76 2.58 2.5 0.08 3.31 

Черноморски 
район BG2000 14.2 10.5 3.75 2.22 2.02 0.2 9.86 

Западнобелом
орски район BG4000 10 6.3 3.7 3.14 3.06 0.08 2.7 

 

Очаквани промени: По този сценарий също може да се очаква постепенно 

повишение на средните денонощни стойности на температурата и през бъдещите три 

периода в сравнение с референтния период. Това повишение обаче е по-значимо в 

сравнение със сценария RCP 4.5, особено за третия период. През първия период се 

очаква средната денонощна температура да нараства с от 1,1°C до 1,2°C, през втория – с 
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от 1,3 °C до 1,5 °C, а през третия – с от 3,7°C до 3,9°C в сравнение с базовия период. За 

съответния период между стойностите на показателя за териториите на отделните 

басейнови дирекции не се наблюдават значими разлики.  

При валежите през третия бъдещ период относителното увеличение за 

Западнобеломорския район е 2,7 %. През първия бъдещ период стойностите на 

показателя показват относително намаление на валежите спрямо референтния период за 

Западнобеломорския район с -0,26 %. През втория бъдещ период относително намаление 

на стойностите на показателя за Западнобеломорския район са с  -0,36 %.  

 

Оценка на изменението на средни температури и валежни суми, интензивни 

валежи, вътрешногодишно разпределение и сезонност за различните времеви 

хоризонти и райони в страната ( 2013–2042 г.; 2021–2050г.; 2071–2100г.) 

 

При резултатите на сценария RCP 4.5 се наблюдава слабо намаление на 

интензивността на валежите в най-северозападните части на Република България, докато 

при сценария RCP8.5 навсякъде се очаква положителна разлика, като стойността ѝ е най-

голяма за високопланинските райони в страната.  

 

Фигура № 1.1.3.а: Очаквано изменение (в %) на осреднените валежни суми по сезони 

спрямо период 1976-2005 г. за страната и районите за басейново управление  
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Очакваните климатични промени и преди всичко промените в температурата, и 

количеството валежи, показват за сценария RCP 4.5: 

� Сезонни климатични колебания чрез относителното изменение на 

валежите по сезони (в %) за периода 2021-2050 г. спрямо 1976-2005 г. като съпоставка 

между четирите района за басейново управление. Значителното увеличаване на валежите 

през есента се потвърждава и от двата сценария. Потвърждава се също очакваното 

намаление на валежните суми през летния сезон; 

� За периода 2021-2050 г. очакваното намаление на валежите за територията 

на ЗБР през лятото достига над 10%; 

� Очаква се увеличаване на валежите през пролетта за периода 2071-2100 г., 

което за територията на ЗБР достига над 12%. 

 

По сценария RCP 8.5 за периода 2013-2042 г. се очаква увеличение на валежите 

през есента с между 16% и 32% и за четирите района за басейново управление. Зимните 

валежи на територията на ЗБР се очаква намалеят с 12%. Количеството на пролетните 

валежи се очаква да намалеят с малко под 3 %. Валежите през лятото се очаква да 

намалеят между 5,5 % и 6,7%. 

За периода 2021-2050 г. се очаква увеличение на валежите през есента между 20,4 

% и 26,6% за всички басейнови райони. През зимата на територията на ЗБР се очаква 

намаление с 10% на валежите. За летните валежи се очаква намаление с между 2% и 

11%. 

За периода 2071-2100 г. се очаква увеличение на есенните валежи с между 24,3 % 

и 33,3% за всички басейнови райони. За зимните валежи на територията на ЗБР се очаква 
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намаление с 9,9%. Пролетните валежи се очаква да се увеличат с между 6,1 % и 9,4% 

навсякъде в страната. Валежите през лятото в ЗБР се очаква да намалеят с до 8%. 

 

Може да се отбележи трайна тенденция към увеличение навсякъде на есенните 

валежи и намаляване на летните. Най-голямо увеличение на есенните валежи се очаква 

за периода 2071-2100 г. – с почти 30%, а най-голямо намаление на летните валежи за 

2021-2050 г. – с над 8%. За валежите през зимата за периода 2013-2042 г. не се очаква 

промяна, за 2071-2100 г. - неголямо увеличение – с 1,7%, а за 2021-2050 г. – 

незначително намаление – с 0,6%. За пролетните валежи се очаква намаление за периода 

2013- 2042 г. – с 1,6%, а за 2021-2050 г. и 2071- 2100 г. – увеличение с 2,6 % и 7,9% 

Подробно темата е разгледана в научно-приложната разработка „Оценка на 

натиска и въздействието върху повърхностните и подземните води от изменението на 

климата и оценка на наличието на вода за икономическите сектори” въз основа на 

която е изготвен „Подход за оценка на натиска и въздействието върху повърхностните 

и подземните води от изменението на климата и оценка на наличието на вода за 

икономическите сектори“
1. 

1.2. Актуализация на характеристиките на повърхностните води 

За нуждите на ПУРБ (2010-2015 г.) повърхностните водни тела в териториалния 

обхват на ЗБР са определени като попадащи в някоя от следните категории води - реки, 

езера, преходни води или крайбрежни води, изкуствени повърхностни водни обекти или 

силномодифицирани такива, съгласно изискванията на Приложение II 1.1 (i) на 

Директива 2000/60/ЕС (РДВ), транспонирани в българската нормативна уредба - Закона 

за водите и Наредба № 13/ 2.04. 2007г. за характеризиране на повърхностните води. 

В настоящия План за управление на речните басейни (2016-2021 г.) е извършена 

актуализация на характеристиките на повърхностните води на територията на 

Западнобеломорски район - в съответствие с чл.156л от Закона за водите и Наредба № Н-

4/14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните води, която отменя Наредба № 13 

от 2 април 2007 г.  

 

1.2.1. Идентифициране на „категориите” повърхностни води 

В съответствие с чл.156и, ал.2, т.3 от Закона за водите и чл.1, ал.2 от Наредба № 

Н-4/14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните води, в териториалния обхват на 

Западнобеломорски район са идентифицирани следните категории повърхностни води: 

„РЕКИ” и „ЕЗЕРА”.  

Съгласно § 1 на Допълнителните разпоредби на Закона за водите, „Река“ е 

вътрешнотериториален воден обект, протичащ в по-голямата си част по повърхността на 

земята, но който може да протича и под земята за част от течението си, а  „Езеро“ е 

вътрешнотериториален повърхностен воден обект със стоящи води.  

За определяне на силномодифицираните водни тела в една от двете категории, 

която е най-близко по характер до тях, в съответствие с чл.156б от Закона за водите са 

използвани Факторите от Приложение №1 на Наредба № Н-4/14.09.2012 г. за 
                                                           
1
 http://www5.moew.government.bg/wp-content/uploads/filebase/Water/PURB/Podhodi/Ocenka_na_natiska_i_vuzdejstvieto_ot_izmenenieto_na_klimata.pdf 
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характеризиране на повърхностните води. В резултат, всички язовири, определени като 

самостоятелни водни тела в Западнобеломорски район отговарят на критериите за 

категория „езеро” и са определени като силномодифицирани водни тела. 

За класифициране и оценка на състоянието/потенциала им всички язовири са 

определени към конкретен тип от категория „езеро”, тъй като те са „стоящи води” и са 

по-близко до тази категория като тип екосистема. 

 

1.2.2. Актуализация на типологията на повърхностните води 

Рамковата директива за водите разделя територията на Европа на 25 Екорегиона, 

определени върху биогеографското райониране по Illies (1978). Те са първото ниво в 

системата на групиране на водните екосистеми и се използват като биогеографски 

единици, в които се провежда процесът на интеркалибрация. 

Територията на Западнобеломорски район за басейново управление, съгласно 

РДВ попада изцяло в Екорегион № 7– Източни Балкани (фигура№ 1.2.2.а.). 

Фигура № 1.2.2.а. 

 

Реките и езерата са категории, които принадлежат към определени типове 

повърхностни води.  

При определяне на типологията на повърхностните води, категория “река” в 

ПУРБ на ЗБР (2010 -2015 г.) е използвана „Система Б” от приложение ІІ на Рамковата 

директива за водите 2000/60/ЕС, с два вида показатели – задължителни и избираеми.  

Задължителните показатели за категорията “река” са: 
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1. екорегион (7 - Източни Балкани); 

2. надморска височина; 

3. доминиращ субстрат; 

4. характер на водното течение; 

5. геология; 

6. размер (големина на водосборната площ).  

Избираемите показатели са растителност  (като описателна част) и наклон на 

водното течение.  

В резултат от комбинирането на фактори, в ПУРБ на ЗБР (2010-2015 г.) са 

определени 12 типа категория „река” в териториалния обхват на ЗБР.  

Таблица№ 1.2.2.а. Типове повърхностни води категория „река” в ПУРБ (2010-

2015 г.) 

№ 
Тип на 

ВТ 

Описание 

на Типа 
Екорегион 

Надм. 

Височина 
Субстрат 

Х-р на 

течението 

Геоло
гия 

Размер 

1 TR18 001110 0 0 1 1 1 0 

2 TR19 001111 0 0 1 1 1 1 

3 TR25 011011 0 1 1 0 1 1 

4 TR26 011101 0 1 1 1 0 1 

5 TR27 011110 0 1 1 1 1 0 

6 TR28 011111 0 1 1 1 1 1 

7 TR29 012101 0 1 2 1 0 1 

8 TR30 012111 0 1 2 1 1 1 

9 TR31 020111 0 2 0 1 1 1 

10 TR32 021101 0 2 1 1 0 1 

11 TR33 021111 0 2 1 1 1 1 

12 TR34 030111 0 3 0 1 1 1 

 

При определяне на типологията на повърхностните води, категория „езеро” в 

ПУРБ (2010-2015 г.) на Западнобеломорски район е използвана „Система Б” от 

Приложение ІІ на Рамковата директива за водите 2000/60/ЕС. 

Използвани са два вида критерии – задължителни и избираеми. Задължителните 

критерии за категорията „езеро” са: 

1. екорегион (7- Източни Балкани); 

2. надморска височина; 

3. максимална дълбочина;  

4. геология; 

6. размер (големина на водосборната площ); 

7. соленост.  

В  ПУРБ (2010-2015 г.) на Западнобеломорски район за басейново управление са 

определени общо 6 типа повърхностни водни тела: категория „езеро” (4 типа) и 

категория „езеро, приравнени към река” (5 типа), като три типа са повтарят и в двете 

категории. 
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Таблица № 1.2.2.б. Типове повърхностни води категория „езеро” и категория 

„езеро, приравнени към река” 

№ Тип Екорегион Надм. височина Дълбочина Геология Размер Соленост 

1 011010 0 1 1 0 1 0 

2 011020 0 1 1 0 2 0 

3 021010 0 2 1 0 1 0 

4 030020 0 3 1 0 1 0 

5 021000 0 2 1 0 0 0 

6 031010 0 3 1 0 1 0 

Въпреки, че приложеният подход при определяне типологията на повърхностните 

води в ПУРБ (2010-2015г.) за четирите района за басейново управление е еднакъв и 

използва общ алгоритъм, в първоначалната типологизация на повърхностните водни тела 

по Система Б от РДВ се откриват значими несъответствия. Една от причините за 

голямата разлика в броя на типовете на ВТ е различните нива на валидиране на 

направената типология в отделните БД. 

Основна цел на актуализацията на типологията (редуциране на типовете 

повърхностни водни тела) при разработване на  ПУРБ (2016-2021г.) за втория планов 

период е да се извърши синхронизация при идентифициране на различните типове води 

в рамките на двата еко-региона. В противен случай определянето на биологичните 

референтни условия (и след това класификационната система за екологично състояние) 

ще бъде поставено на грешна основа и погрешна отправна точка поради индивидуалното 

тълкуване на някои характеристики на типовете (размер, доминиращ дънен субстрат, 

средни дълбочини за „езера”). За целта са възложени научно-приложни разработки на 

тема: „Определяне на референтни условия и максимален екологичен потенциал за 

типовете повърхностни води (реки и езера) на територията на Република България” и 

тема: „Разработване на класификационна система и за оценка на екологичното състояние 

и екологичния потенциал на определените типове повърхностни води (реки и езера) на 

територията на Република България (на база типология по система Б)”. В резултат от 

изпълнението на тези дейности са определени общи, национални типове – за реки 16 

типа, за езера 17 типа, въведени в законодателството с Наредба Н-4/14.09.2012 г. При 

актуализацията на типологията на повърхностните води е приложен принципът „от горе 

на долу”.  

Процесът на валидиране на границите на типовете, както и идентифицирането на 

потенциални подтипове или особени случаи (особено за „езерните” типове) е стартиран. 

В рамките на ПУРБ за третия планов период ще бъде извършена допълнителна 

верификация на границите на речните типове в Западнобеломорски район поради 

наличието на постепенни зони на преход между тях като резултат от научно-приложна 

разработка на тема „Актуализиране на типологията и класификационната система за 

оценка на повърхностни водни тела от категории „река”, „езеро” и „преходни води”.  

Характеристиката на актуализираните типове и фактори за дефиниране на 

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

Н-4/14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните води. Същите са използвани при 



План за управление на речните басейни на ЗБР (2016-2021 г.) 2016 

 

37   

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” 

разработването на характеристиката на типовете повърхностни водни тела от категория 

„река” и категория „езеро” на територията на Западнобеломорски район за целите на 

ПУРБ (2016-2021 г.) за втория планов период. 

Определянето на типовете е извършено в зависимост от задължителни фактори 

(надморска височина, геология, размер, географска ширина и дължина) и 

незадължителни фактори (състав на субстрата, температурен диапазон на водата и др.) 

или комбинация от тях. Всички изменения почиват на солиден анализ на задължителните 

биологични и хидроморфологични елементи за качество (в някои изолирани случаи и на 

основни физико-химични параметри).  

Като резултат, броят на типовете реки и езера в Западнобеломорски район е 

съществено намален – за речните типове от 12 на 6 и за езерните типове от 6 на 5. 

Всички типове повърхностни води в Западнобеломорски район са представени на Карта 

1.2.2.а и Карта 1.2.2.б.  За всеки тип от двете категории повърхностни води са изготвени 

2 паспорта (информационни карти), представени в Приложение 1.2.2.а и Приложение 

1.2.2.б. 

Таблица№ 1.2.2.в. Фактори за дефиниране типологията на „реки” в Република 

България 

Код 

на 

речен 

тип 

Име на 

речен тип 
ЕР2

 
Надморска 

височина 
Геология Размер 

Доминиращ 

дънен субстрат 
Соленост 

R1 
Алпийски 

реки 
7 

> 1800 m 

варира слабо 

смесена, 

силикати, 

варовик 

< 20 km2, малки 

потоци 

Скално легло; скални 

блокове едри валуни 

Сладководни<0.

5‰ 

R3 Планински 7 

> (600) 800 m, 

варира 

(валидиране) 

смесена, 

силикати, 

варовик 

< 150 km2, малки 

реки (рядко 

средни <500 

km2) 

Едри камъни (>256 

mm), камъни (64 – 256 

mm) 

Сладководни<0.

5‰ 

R5 
Полупланин
ски 

7 

Силно варира, 

полупланинска 

зона 

смесена, 

силикати, 

варовик 

< 1300 km2, 

малки и средни 

(рядко големи) 

Едър чакъл (16 – 64 

mm), дребен чакъл (2-

16) 

Сладководни<0.

5‰ 

R13 

Малки и 

средни 

равнинни 

7 
<150 (350) m 

варира 

смесена, 

силикати 

< 1300 km2, 

средни и малки 

Пясъци (0.064 - 2), 

тиня (<0.064), чакъли 

Сладководни; 

<0.5‰ 

                                                           
2Екорегиони (ЕР): 12 – Понтийска Провинция, 7 - Източни Балкани; 

http://www.wabd.bg/docs/plans/purb1621/PrR1/P01_04_Karta 1.2.2.a - Tipove SWB- reki.pdf
http://www.wabd.bg/docs/plans/purb1621/PrR1/P01_05_Karta 1.2.2.b - Tipove SWB- ezera.pdf
http://www.wabd.bg/docs/plans/purb1621/PrR1/P01_06_Prilojenie 1.2.2.a. Pasporti - tipove Ezera.doc
http://www.wabd.bg/docs/plans/purb1621/PrR1/P01_07_Prilojenie 1.2.2.b. Pasporti - tipove Reki.doc
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Код 

на 

речен 

тип 

Име на 

речен тип 
ЕР2

 
Надморска 

височина 
Геология Размер 

Доминиращ 

дънен субстрат 
Соленост 

R14 

Субсредизем
номорски 

реки 

(пресъхващи
) 

7 
<500 (650) m 

силно варира 

смесена, 

силикати, 

варов78ик 

< 1100 km2, 

средни и малки 
Варира силно 

Сладководни<0.

5‰ 

 

R15 
Карстови 

извори 
7 Силно варира Варовик 

< 10 km2, малки 

изворни потоци 
Варира силно 

Сладководни<0.

5‰ 

Таблица№ 1.2.2.г. Фактори за дефиниране типологията на „езера” в Република 

България  

 

Код 

на 

тип 

езеро 

Име на 

езерен 

тип 

ЕР 
Надморска 

височина 

Средна 

дълбочина 
Геология 

Размер/ 

площ 

Дълбо 

чина 

(max.) 

Смес
ване/ 

Микт
ичнос

т 

Соленост 

L1 

Алпийски 

глациалн
и езера 

7 > 2000 m 
< 3 до 15 m 

(рядко >20 m) 

силикати, 

смесена 

<0.15 km2, 

много 

малки 

< 50 m 

Моном
иктичн

и 

<0.5‰ 

сладковод
ни 

L3 

Планинск
и езера в 

ЕР 7 

7 

> (600) 800 m, 

варира 

(валидиране) 

< 3 m 

(торфени 

езера);<15 m 

(за язовири) - 

варира 

органична 

(торф), 

смесена, 

силикати, 

варовик 

<0.1 km2, 

много 

малки за 

естестенит
е; 

<6 m езера 
Полим
иктичн

и 

<0.5‰ 

сладковод
ни 

< 5 km2 за 

СМВТ 

<80 m 

язовири 

L4 

Равнинни 

и 

полуплани
нски езера 

и блата в 

ЕР 12 

12 

Силно варира, 

полупланинска 

и равнинна 

зона 

(валидация) 

< 3 m (рядко 

повече, малки 

естествени 

езера и блата) 

смесена, 

силикати, 

варовик 

<0.5 

km²повечет
о < 5 km² 

<15 m 

Полим
иктичн

и 

<0.5‰ 

сладковод
ни 
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L11 

Големи 

дълбоки 

язовири 

7 Силно варира >15 m 

смесена, 

силикати, 

варовик 

>10 km2, 

големи 

<120 m  

добре 

развит 

профундал 

Димик
тични 

<0.5‰ 

сладковод
ни 

L13 

Средни и 

малки 

полуплан
ински 

язовири в 

ЕР 7 

7 
150 (350) – 600 

(800) m варира 
Варира силно 

смесена, 

силикати, 

варовик 

1-10 km2, 

средни; 

или 0.5 – 1 

km2 малки 

<80 m 

Димик
тични; 

Полим
иктичн

и 

<0.5‰ 

сладковод
ни 

Връзката между идентифицираните типове категория „река”в ПУРБ за първия и 

втория планов период на Западнобеломорски  район е показана в таблица№1.2.2.д. 

Таблица № 1.2.2.д. 

№ 

Нов тип водно тяло 

категория „река” 

Стар тип водно тяло 

категория „река” 

Забележка 

1 R1  -  алпийски тип 030111 - TR 34 * 

Общ алпийски тип за двете поречия Струма и 

Места, в Рила и Пирин 

* Новият тип R1 обхваща част от телата от този 

стар типTR34 , останалите  водни тела попадат в 

следващия  по-долен  височинен тип R3 

2 R3  - планински тип 

011111 - TR28 * 

020111 - TR31 * 

021111 - TR33 * 

030111 - TR34 * 

Пъстървова зона; Субстрат: мега- и макро-литал 

* Новият тип R3 обхваща част от телата от 

предишните стари типове TR28 и TR31, 

останалите  водни тела от тези стари типове 

попадат в по-долния  следващ височинен тип R5. 

Малка част от телата от стар тип TR33 попадат в 

по-долния следващ височинен тип R5. 
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№ 

Нов тип водно тяло 

категория „река” 

Стар тип водно тяло 

категория „река” 

Забележка 

3 
R5 - полупланински 

тип 

001110 – TR18 

001111 – TR19 

011011 - TR25 * 

011101 - TR26 

011110 - TR27 

011111 - TR28* 

020111 - TR31 * 

021101 - TR32 

021111 - TR33 * 

 

 

* Част от телата от стар тип TR25 попадат в по-

долния  следващ височинен тип R13. 

4 

R13 – тип малки и 

средни равнинни 

реки 

011011 - TR25 * 

012101 - TR29 

012111 - TR30 

 

5 

R14 – тип субсреди-

земноморски малки 

и средни 

(пресъхващи) реки 

011111 - TR28* 

 
Пресъхващи реки в Южна България 

6 
R15 –тип карстови 

реки 

011101 - TR26 * 

 

Карстови извори (мозаечен тип общ за двата 

екорегиона) 

* НовияттипR15 обхваща част от телата от 

предишния стар тип TR26, които водят началото 

си и са силно повлияни от големи подземни 

карстови извори. 

Връзката между идентифицираните типове категория „езеро”в ПУРБ за първия и 

втория планов период на Западнобеломорски  район е представенав таблица№1.2.2.е. 
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Таблица № 1.2.2.е. 

№ 
Нов тип водно тяло 

категория „езеро” 

Стар тип на водно 

тяло категория 

„езеро” и категория 

езеро, приравнени 

към река”  

Име на водно тяло 

1 L1 – алпийски езера 030020 – TE32 

Планински езера – група Западна Рила 
Планински езера – група Южна Рила 
Планински езера – група Източен Пирин 
Планински езера – група Западен Пирин 
Язовир Карагьол 

2 L3 – планински езера 
1. 021010 – TE30 * 
 
2. 031010 – TE33 

Язовир Студена 
Язовир Широка поляна 
Язовир Блатото 

3 
L4 – равнинни и 
полупланински 
естествени езера и блата 

021010 – TE30 * Чокльово блато 

4 
L11 – големи дълбоки 
язовири 

021000 – TE29 Язовир Доспат 

5 
L13 – средни и малки 
полупланински язовири 

1. 011010 – ТЕ27 
Язовир Пчелина 
Язовир Стойковци 
Язовир Дяково 

2. 011020 -  ТЕ28 

Язовир Долна Диканя 
Язовир Извор 
Язовир Берсин 
Язовир Дренов дол 

Така редуцираната типология на повърхностните води категория „реки” и 

категория „езера” в Западнобеломорски район за басейново управление има следните 

предимства пред използваната в  ПУРБ (2010-2015 г.): 

� По-малкия брой идентифицирани типове позволява оптимизиране на 

дейностите по мониторинг (разработване и изпълнение на програми за мониторинг) на 

различните типове водни тела, използването на по-опростена класификационна система 

за оценка на състоянието. 

� Новите идентифицирани типове са общи и се припокриват в голяма степен 

с типовете повърхностни водни тела, използвани в Източнобеломорски район, който 

също като Западнобеломорски район попада изцяло в Екорегион № 7– Източни Балкани.  

Това ще улесни процесите и дейностите по определянето на биологичните референтни 

условия (и разработването и валидирането накласификационната система за екологично 

състояние) за всеки от новите типове. 

� Улеснява се процесът на интеркалибрация. 

В таблица№ 1.2.2.ж. е представен броят на повърхностните водни тела от всички 

актуализирани типове от категория „река” по основни поречия в Западнобеломорски 

район: 



План за управление на речните басейни на ЗБР (2016-2021 г.) 2016 

 

42   

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” 

Таблица № 1.2.2.ж. 

Тип на водни 

тела от 

категория 

„река” 

Поречие 

Струма 

Поречие 

Места 

Поречие 

Доспат 

R1 7 1 - 

R3 29 29 8 

R5 53 22 - 

R13 4 1 - 

R14 12 - - 

R15 1 1 - 

 

В таблица№ 1.2.2.з. е представен броят на повърхностните водни тела от всички 

актуализирани типове от категория „езеро” по основни поречия в Западнобеломорски 

район : 

Таблица № 1.2.2.з. 

Тип на водни 

тела от 

категория 

„езеро” 

Поречие 

Струма 

Поречие 

Места 

Поречие 

Доспат 

L1 4 1 - 

L3 1 - 1 

L4 1 - - 

L11 - - 1 

L13 6 - - 
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Използваната типология на повърхностните води в настоящия ПУРБ на 

Западнобеломорски район за басейново управнеие  е представена на няколко поредни 

международни срещи за трансгранична координация  между Р България и Р Гърция в 

областта на управлението на водите за общите речни басейни на реките Струма, Места и 

Доспат в периода 2013-2016г. Информация за начина и степента на осъществената 

координация  между Р България и Р Гърция по отношение на предприетите действия по 

отношение на използваната типология на повърхностните води в настоящия ПУРБ на 

Западнобеломорски район е представена в Раздел 10 „Трансгранична координация при 

актуализацията на план за управление на речните басейни 2016 – 2021 г. в 

Западнобеломорски район за басейново управление”. 

В рамките на научно-приложна разработка „Интеркалибриране на методите 

за анализ на биологичните елементи за качество (БЕК) за типовете повърхностни води 

на територията на България, съответстващи на определени общи европейски типове в 

Географските групи за интеркалибрация“ е извършен анализ на възможностите за 

идентифициране на общи типове повърхностни води на територията на 

Източнобеломорски и Западнобеломорски райони за басейново управление 

(Екорегион 7) със съседни на България страни или общи екорегиони3.  

 

В рамките на научно-приложната разработка цитирана по-горе е извършена и 

оценка на съответствието на националния тип R14 и общия тип R-M2 в 

Средиземноморската ГИГ за реки , представена в Приложение 1.2.2.в. 

1.2.3. Определяне на референтни условия за типовете повърхностни 

води 

За целите на ПУРБ (2016-2021г.) за всеки тип повърхностни води (категория 

„река” или „езеро”) са определени условия, близки до „идеалната екосистема”, с която 

по-нататък се сравняват мониторинговите данни. Установяването на референтните 
условия е ключов момент при разработването на класификационната система за оценка 

на екологично състояние на водните екосистеми, респ. в процеса на интеркалибрация. 

То се приема за най-високата степен на добро състояние (отлично), тъй като липсва 

антропогенна намеса или тя е незначителна. Всички речни и езерни типове имат 

специфични биологични, физикохимични и хидроморфологични условия. С най-голямо 

значение са биологичните условия, тъй като за тях се определят референтни условия 

(повлияни в най-малка степен от човешка дейност, или липса на такава). 

В ПУРБ на ЗБР (2010-2015г.) са определени референтни стойности единствено по 

показателя АИБИ (адаптиран ирландски биотичен индекс за БЕК макрозообентос) за 

различните типове водни тела. 

Законовите изисквания за типово-специфичните референтни условия 

(биологични, хидроморфологични и физико-химични) и максимален екологичен 

потенциал (МЕП) са дефинирани като общи изисквания в Приложение № 2 (т. 1.3) и като 

нормативни дефиниции в Приложение № 5 (т. 1.2) на РДВ и Наредба Н-4/2012 г.  

                                                           
3 http://www5.moew.government.bg/?page_id=24258 

http://www.wabd.bg/docs/plans/purb1621/PrR1/P01_08_Prilojenie 1.2.2.v. Compliance of BG type R14_Mediterranean types.docx
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При силно модифицираните или изкуствените повърхностни водни тела, поради 

съществените хидроморфологични промени не могат да се определят референтни 

условия. При тях се определя максимален екологичен потенциал в съответствие с 

определенията, представени в таблица№ 1.2.5. на Приложение V към РДВ. 

Установените референтни условия са включени в информационните карти 

(паспорти) на речните и езерни типове, представени в подточка 1.2.2. Актуализация на 

типологията на повърхностните води, на настоящия Раздел 1, в Приложение 1.2.2.а и 

Приложение 1.2.2.б. 

 Всеки паспорт съдържа информация за географското описание, 

хидроморфологичните характеристики, физикохимичните условия, специфичните 

биологични условия (индикаторни видове и референтни стойности) и референтните 

мониторингови пунктове. В тези паспорти е включено описание на референтните 

условия за всички типове и елементи за качество (биологични, физико-химични и 

хидроморфологични). За всеки тип повърхости води са посочени онези елементи за 

качество, които се считат за ненадеждни и за които не са определени референтни 

условия (съгласно раздел 1.3.vi от Приложение II към РДВ).  Посочените референтни 

стойности за всеки елемент за качество, както и причините за определянето на елементи 

като ненадеждни са определени на база резултатите от изпълнението на научно-

приложна разработка „Определяне на референтни условия за типовете повърхностни 

води по система Б на територията на Република България”. На Карта 1.2.3.а и Карта 

1.2.3.б са представени местата с референтните условия за типовете повърхностни води в 

териториалния обхват на ЗБР. 

В резултат на изготвената научно-приложна разработка на тема „Определяне на 

референтни условия за типовете повърхностни води по система Б на територията на 

Република България”, в териториалния обхват на ЗБР са определени мониторинговите 

пунктове с референтни условия/МЕП или условия близки до референтните/МЕП за 

категория „реки” (таблица№ 1.2.3.а.) и категория „езеро” (таблица№ 1.2.3.б.). 

  

http://www.wabd.bg/docs/plans/purb1621/PrR1/P01_06_Prilojenie 1.2.2.a. Pasporti - tipove Ezera.doc
http://www.wabd.bg/docs/plans/purb1621/PrR1/P01_07_Prilojenie 1.2.2.b. Pasporti - tipove Reki.doc
http://www.wabd.bg/docs/plans/purb1621/PrR1/P01_09_Karta 1.2.3.a. - Referentni mesta za tipove SWB - reki.pdf
http://www.wabd.bg/docs/plans/purb1621/PrR1/P01_10_Karta 1.2.3.b. - Referentni mesta za tipove SWB - ezera.pdf
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Таблица №1.2.3.а.  

 

№ 

 

Наименование на 

мониторингов пункт 

Тип 
Оценка за 

референтност 

 

Коментар /  

Референтни елементи за качество 

 

1 
Р. Бъндерица, преди 
х. Вихрен 

R1 Реф. условия 

ФБ, МЗБ, ФХ, ХМ (реф. условия) 

Типични реф. условия за алпийски тип реки. Основно 
значение за този тип реки имат МЗБ и ФБ. МФ и рибите 
не са представителни БЕК и следва да имат описателно 
значение. 

2 
р. Черна Места над с. 
Черна Места 

R3 Реф. условия 

МФ, ФБ, МЗБ, ФХ, ХМ (реф. условия) 

Риби (близко до реф. условия) 

Типичен референтен пункт за планинския тип реки. 

3 
р. Дамяница преди р. 
Бъндерица 

R3 Реф. условия 
МФ, ФБ, МЗБ, ФХ, ХМ (реф. условия) 
Липсва рибна фауна. Пунктът е близо до алпийската зона. 

4 
р. Доспат при ПЗ 
Жабата 

R3 Реф. условия 

МЗБ, ФХ, ХМ (реф. условия) 

ФБ (близко до реф. условия) 
Приема се за референтни условия за планинския тип 
реки. Непредставителен пункт за МФ и рибна фауна. 

5 
р. Струма преди  яз. 
Студена 

R3 
Близко до реф. 

условия 

МЗБ, ФХ, ХМ (реф. условия) 

МФ, ФБ, Риби (близко до реф. условия) 

Условия близки до референтните. Изискват се повече 
дългосрочни мониторингови биологични данни 

6 
р. Джерман след вдх 
на ВЕЦ Джерман 

R3 
Близко до 

МЕП 

ФБ, МЗБ, ФХ (МЕП) 

Пунктът се приема за близко до МЕП, защото е повлиян 
от водохващания и ВЕЦ. Пунктът е непредставителен за 
МФ и рибна фауна, и е ХМ нестабилен. 

7 
р. Дупнишка 
Бистрица над вдх 
Бистрица 

R3 Реф. условия 

МФ, ФБ, МЗБ, Риби, ФХ, ХМ (реф. условия) 
Много добри реф. условия, въпреки наличието на 
естествени и изкуствени прегради в речния участък 
(извън пункта) 

8 
р. Санданска 
Бистрица преди гр. 
Сандански 

R3 
Близко до 

МЕП 

ФБ, МЗБ (МЕП) 

Риби (Умерен ЕП) 
МФ липсват в достатъчно количество за оценка. 
Предлага се за МЕП поради регулирания характер на 
оттока от ВЕЦ. 

9 

р. Места при 
границата (след 
вливане на р. 
Мътница) 

R5 
Близко до реф. 

условия 

ФБ, МЗБ (реф. условия) 

МФ, ФХ (близко до реф. условия) 
Не е референтен по риби и ХМ; Влияние на големия 
язовир на Гръцка територия върху рибната фауна и 10 
баластиери в речното корито. 

10 
р. Струма при с. 
Ръждавица 

R5 
Близко до реф. 

условия 

МЗБ, ФХ, ХМ (реф. условия) 

МФ, ФБ, Риби (близко до реф. условия) 

Пункът е много близко до референтни условия по всички 
БЕК. Много вероятно е при събиране на повече 
биологични данни да се потвърди референтност по 
всички БЕК в бъдеще. 

11 
р.  Струма преди 
Бобошево 

R5 
Близко до реф. 

условия 

Риби (реф. условия) 

МФ, ФБ, МЗБ, ФХ, ХМ (близко до реф. условия) 

Пунктът е типичен за близко до реф. условия на 
чакълести полупланински реки. Не може да се смята за 
истински референтен пункт. 
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№ 

 

Наименование на 

мониторингов пункт 

Тип 
Оценка за 

референтност 

 

Коментар /  

Референтни елементи за качество 

 

12 
р. Треклянска преди 
устие 

R5 Реф. условия 

ФБ, МЗБ, Риби, ФХ (реф. условия) 

МФ (непредставителен), ХМ (близко до реф. условия) 

Наличие на прагове в речния участък (извън пункта), 
които вероятно не въздействат значително върху рибната 
фауна (пъстървова зона). 

13 
р. Лебница преди с. 
Лебница 

R5 
Близко до реф. 

условия 

ФБ, МЗБ, ФХ, ХМ (реф. условия) 

Непредставителен пункт за МФ и рибна фауна. 
Близко до референтни условия. 

14 

р.  Пиринска 
Бистрица при 
границата (с.Ново 
Ходжово) 

R5 Реф. условия 

ФБ, МЗБ, Риби, ФХ, ХМ (реф. условия) 

МФ (близко до реф. условия) 

Практически референтни условия по всички БЕК. По 
приницип МФ нямат голямо значение за определяне на 
статуса в ЗБР. 

15 
р. Мътница под 
с.Петрелик 

R13 Реф. условия 

ФБ, Риби, ФХ (реф. условия) 

МФ, МЗБ, ХМ (близко до реф. условия) 
Приемат се за референтни условия поради особения 
характер на реката. 

16 
р. Стара 
(Железнишка) 2 km 
преди устие 

R14 
Близко до реф. 

условия 

ФБ, Риби, ФХ, ХМ (реф. условия) 

МЗБ (близко до реф. условия) 
При по-продължителен и задълбочен биологичен 
мониторинг е възможно този пункт да излезе напълно 
референтен. 

17 
р. Петровска река; 
след извора 

R15 Реф. условия 

ФБ, МЗБ, ФХ (реф. условия) 

Двата най-важни за този голям извор БЕК са ФБ и МЗБ. 
Референтни условия за късия речен участък, след извора! 
МФ и риби имат описателно значение в този случай. 
Частично нарушен отток от водовземане за питейни 
нужди, който не повлиява върху двата основни БЕК – ФБ, 
МЗБ. След пункта сериозни ХМ нарушения. 

Таблица № 1.2.3.б. 

№ 

 

Наименование на 

пункт 

Тип 
Оценка за 

референтност 

Коментар /  

Референтни елементи за качество 

1 Реджепско езеро L1 Реф. условия 

ФП, МЗБ, ФХ, ХМ (реф. условия) 

МФ и риби нямат значение като БЕК за това езеро. 
Вероятно значение биха могли да имат фитобентос (поради 
голямата прозрачност и каменния субстрат) и 
зоопланктона. 

2 ез. Безбог L1 Реф. условия 

ФП, МФ, ФХ, ХМ (реф. условия) 

МЗБ (близко до реф. условия) 

Рибната фауна няма водещо значение като БЕК за 
алпийски езера. Възможна важна роля на фитобентос и 
зоопланктон като БЕК. 

3 Черното езеро L1 Реф. условия 

ФП, МЗБ, ФХ, ХМ (реф. условия) 

МФ и риби нямат значение като БЕК за това езеро. 
Вероятно значение вместо тях биха могли да имат 
фитобентос (поради голямата прозрачност и каменния 
субстрат) и зоопланктона. 
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№ 

 

Наименование на 

пункт 

Тип 
Оценка за 

референтност 

Коментар /  

Референтни елементи за качество 

4 Долно Гьоргийско езеро L1 Реф. условия 

ФП, МФ, МЗБ, ФХ, ХМ (реф. условия) 

Рибната фауна няма водещо значение като БЕК за 
алпийски езера. Възможна важна роля на фитобентос и 
зоопланктон като БЕК. 

5 Чокльово блато L4 Реф. условия 

ФП, МФ, МЗБ, ФХ (реф. условия) 

Риби (близки до реф. условия) 

Референтни условия за този тип блата. Блатото следва да се 
оценява като слабо модифицирано ВТ, защото ХМ 
модификации практически са подобрили екологичното 
състояние, поддържайки условия по-близки до езерна 
екосистема. 

6 яз. Стойковци L13 МЕП 

ФП, МЗБ, ФХ (МЕП) 

Риби (близко до МЕП) 
МЕП за полупланински язовири. МФ са непредставителни 
за този язовир (описателно значение) 

Интегрирана оценка за референтност/МЕП за Западнобеломорски район е 

извършена на 21 потенциално референтни речни пункта:  

� Референтни условия: 9 пункта от реки, принадлежащи към 5 речни типа - 

R3 (4 пункта), R5 (2 пункта), R1 (1 пункт), R13 (1 пункт) и R15 (1 пункт). 

� Близко до референтни условия/МЕП: 8 пункта от типовете R5 (4 пункта), 

R3 (3 пункта), и R14 (1 пункт). 

� Условно референтни условия: 4 пункта от двата типа R3 (2 пункта) и R5 (2 

пункта). 

Обследвани са 8 „езера”, от които 5 естествени езера и 3 язовира. Поставен е 

акцент върху високопланинските глациални езера в Рила и Пирин (4 броя): 

� Референтни условия/МЕП имат 5 езера (Реджепско, Безбог, Черното и 

Долно Гьоргийско, Чокльово блато) и 1 язовир за МЕП (Стойковци за тип L13). 

� Условен МЕП – 1 язовир (Студена). 

� Неотговарящи на изискванията за МЕП – кариерно езеро Бистрака. 

Практически всички пунктове са полево обследвани по описаните в таблица № 

1.2.3.в. основни параметри/елементи за качество. 

 

Таблица № 1.2.3.в. 

 Елемент за качество Параметър / Метрика 

Б
и
ол

ог
и
ч
н
и

 е
л
ем

ен
ти

 

Фитопланктон (ФП) (само „езера”) 
ФП (биообем), ФП (таксономичен анализ),  

хлорофил А, прозрачност 

Макрофити (МФ) МФ (обилие), МФ (видов състав) 

Фитобентос (ФБ) (само реки) ФБ (таксономичен състав), ФБ (обилие) 

Макрозообентос (МЗБ) 
МЗБ (таксономичен състав),  

МЗБ (изобилие) 

Рибна фауна (РФ) 

РФ (видов състав),  

РФ (изобилие),  

РФ (размерна структура на популациите) 
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Валидиране на референтните условия и МЕП за повърхностните водни тела 

в Западнобеломорски район. 

Процесът на интегрирано валидиране и доказване на референтните условия МЕП 

се извършва за минимум 3 години, с достатъчна честота, за да се регистрират сезонни и 

други флуктуации.  

В избраните мониторингови пунктове за съответните типове от категории „река” 

и „езеро” в ЗБР, през периода 2011–2012 г. е извършена проверка (частична валидация) в 

две поредни години на изведените типово-специфични референтни условия и МЕП. 

Резултатите от проведената частична валидация на референтни условия и 

МЕП,чрез изследване на БЕК и подкрепящите ги елементи за качество в избраните 

референтни пунктове за типовете повърхностни водни тела в Западнобеломорски район 

са представени в Приложение 1.2.3.а, Приложение 1.2.3.б, Приложение 1.2.3.в и 

Приложение 1.2.3.г. 

Информацията за наличие или отсъствие на определени референтни условия за 

всеки тип  от съответната категория повърхностни води в Западнобеломорски район е 

представена в Приложение 1.2.3.д. и Приложение 1.2.3.е. 

Класификационна система за екологичното състояние 

Биологичните референтни условия се представят чрез референтни стойности, 

които са използвани за изготвяне на класификационна система за екологичното 

състояние. Екологичното състояние в нея е представено с пет степенна скала за оценка 

по биологичните елементи - много лошо, лошо, умерено, добро, отлично, и числово се 

изразява като екологичен коефицент за качество. Физикохимичните елементи за 

качество служат в подкрепа на биологичните елементи при оценяване на състоянието. За 

тях разработената класификационна система е с три степени: умерено, добро и отлично 

състояние. В приложение № 6 към чл. 12, ал. 4 на Наредба Н-4 /14.09.2012г. за 

характеризиране на повърхностните води са определени начинът на характеризиране, 

класифициране и представяне на състоянието/потенциала на повърхностните води. 

Класификационна система за екологичното състояние на повърхностни води 

включвабиологичните елементи „фитопланктон” за категория езеро; „макрофити” за 

категории река и езеро; „фитобентос, макрозообентос и риби”за категория река. 

Предстои актуализация на настоящата класификационната система за оценка на 

състоянието, както и нова класификационна система за биологичните елементи, за които 

до момента няма изготвена такава.  

 

1.2.4. Определяне на водните тела за всяка категория повърхностни 

води. Причини и основания за определянето им и за тяхната актуализация 

Съгласно § 1 наДопълнителните разпоредби на Закона за водите: 

� „повърхностно водно тяло” е отделен и значителен елемент от 

повърхностни води, като езеро, язовир, поток, река или канал, част от поток, река или 

канал, преходни води или разширение на крайбрежни води; 

� „воден обект” е постоянно или временно съсредоточаване на води със 

съответни граници, обем и воден режим в земните недра и в естествено или изкуствено 

създадени форми на релефа заедно с принадлежащите към тях земи. 

http://www.wabd.bg/docs/plans/purb1621/PrR1/P01_11_Prilojenie 1.2.3.a.Validirane Ref Usl ezera_2011.docx
http://www.wabd.bg/docs/plans/purb1621/PrR1/P01_12_Prilojenie 1.2.3.b.Validirane Ref Usl reki 2011.docx
http://www.wabd.bg/docs/plans/purb1621/PrR1/P01_13_Prilojenie 1.2.3.v  Validirane Ref usl ezera_2012.docx
http://www.wabd.bg/docs/plans/purb1621/PrR1/P01_14_Prilojenie 1.2.3.g.Validirane Ref Usl reki 2012.docx
http://www.wabd.bg/docs/plans/purb1621/PrR1/P01_15_Prilojenie 1.2.3.d. Nalichie_Ref_usl_Reki.docx
http://www.wabd.bg/docs/plans/purb1621/PrR1/P01_16_Prilojenie 1.2.3.e. Nalichie_Ref_usl_Ezera.docx
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Целта при разработването на ПУРБ на ЗБР е да бъдат определени отделни 

участъци от повърхностните води, които се явяват самостоятелни и значими единици 

от гледна точка на управление на водите. „Водното тяло” е най-малката единица за 

управление в Плана.  

Водните тела се определят достатъчно детайлно, така че да осигуряват постигане 

на целите на Рамковата директива за водите, т. е. да позволяват достатъчно точна оценка 

на състоянието на водите, дефиниране на конкретни цели и планиране на мерки. От 

друга страна, се избягва необосновано и ненужно детайлизиране, т. е. отчита се 

значимостта на отделните обекти от гледна точка на целите на Директивата.  

За  ПУРБ (2016-2021г.) за втория планов период е извършена актуализация на 

повърхностните водни тела на територията на ЗБР поради следните причини: 

� промяна в типологията на повърхностните води; 

� коригиране на допуснати технически грешки при очертаването на телата в 

ПУРБ (2010-2015г.); 

� преразглеждане на границите на телата по отношение на големината и 

ефективност на управлението им, предвид констатираните от ЕК забележки към  ПУРБ 

(2010-2015г.); 

� актуализация на антропогенния натиск, натрупани данни от провеждания 

мониторинг и отчетено въдействие върху състоянието на повърхностните води; 

� актуализация на регистъра на зоните за защита на водите, съгласно чл. 

119а, ал. 1, т. 1 ÷ 5 от ЗВ; 

� определени са райони със значителен потенциален риск от наводнения, 

като част от първия етап при изготвянето на Плана за управление на риска от 

наводнения. 

Актуализираните повърхностни водни тела в териториалния обхват на ЗБР са 

определени в съответствие с изискванията на РДВ, транспонирана в Закона за водите, 

Наредба Н-4/14.09.2012г. и Национален подход за „определяне/актуализиране границите 

на повърхностните водни тела”
4  

Основните принципи, прилагани при определянето на границите им са: 

� непресичане на границите между отделни типове води; 

� отчитане на значимостта на обектите от гледна точка на целите на 

Директивата за водите; 

� спазване на хидроложката хомогенност: 

- Всяко тяло е самостоятелен водосбор; 

- Речните сегменти се вливат в следващо тяло чрез една обща точка; 

� анализиране и отчитане на антропогенния натиск и данните за състоянието 

на водите. 

Повърхностните водни тела в ЗБР са определени в две категории повърхностни 

води – реки и езера. При разработването на ПУРБ на ЗБР за първия планов период са 

определени 132 водни тела, от които 122 водни тела в категория „реки” и 10 водни 

тела в категория „езера”.  

                                                           
4
 http://www5.moew.government.bg/wp-content/uploads/filebase/Water/PURB/Podhodi/SWB_Opredeliane_na_granitsite.pdf 
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За нуждите на ПУРБ на ЗБР за втория планов период е използван национален 

подход, съгласно който водните тела от категория „реки” са определени върху речни 

течения (реки) с водосборна площ по-голяма от 10 km2, а като водни тела от категория 

„езера” са определени всички обекти с площ на водното огледало по-голяма или равна на 

0,5 km2, в т. ч. естествени езера и язовири. Всички язовири от Приложение № 1 към 

Закона за водите са разгледани като самостоятелни водни тела. Част от водните тела в 

категория „реки” са силномодифицирани, т.е. техните характеристики са съществено 

изменени в резултат на физични промени от човешка дейност, която се изразява в 

построени язовири във водосбора им. Поради таза причина водните тела категория 

„реки”, които са силномодифицирани, в следствие на изграден язовир във водосборната 

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

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

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

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

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

езерния тип, който се характеризира със стоящи води. 

Малките водни обекти /водосборна площ за категория река над 10 km2 и площ на 

водното огледало по-голяма или равна на 0,5 km2 за категория езеро/ са определени като 

самостоятелни водни тела, когато: 

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

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

гледна точка на постигане на целите и определянето му като самостоятелно водно тяло е 

най-ефективния начин за постигане на тези цели. 

 

Водните тела са определени на хидроложки принцип и обхващат водосборната 

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

Притоците, които се вливат в главния сегмент също са част от водното тяло. 

 

Визуализацията на повърхностните водни тела се извършва по два начина: 

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

водосборната област на речното течение; 

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

главните сегменти и притоците към главните сегменти. 

 

Като резултат от прилагането на подхода за актуализиране на повърхностните 

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

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

определени в категория „езеро”. Повърхностните водни тела (водосбори и главни 

сегменти) в  ЗБР са илюстрирани на Карта 1.2.4, а процентното им разпределение по 

брой е представено на фигура № 1.2.4.а.  

  

http://www.wabd.bg/docs/plans/purb1621/PrR1/P01_17_Karta 1.2.4. - Granici SWB.pdf
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Фигура № 1.2.4.а. 

 

В таблица№1.2.4.а. са представени характеристики на актуализираните 

повърхностни тела по поречия.  

Таблица № 1.2.4.а.  

Поречие 

Площ на 

поречие, 

km2 

Общ брой 

водни 

тела в 

поречието 

Категория реки Категория езера 
Обща 

дължина 

на ВТ в 

поречието 

по главни 

сегменти, 

km  

брой 
дължина, 

km 

площ на 

водосбора 

на 

водните 

тела, km2 

бро
й 

площ, 

km2 

площ на 

водосбора 

на 

водните 

тела, km2 

Струма 8544,883 118 106 1850,98 8324,78 12 7,87 220,10 1908,89 

Места 2785,458 55 54 762,70 2781,24 1 0,59 4,22 763,63 

Доспат 635,926 10 8 150,95 525,84 2 23,58 110,09 167,08 

Основните характеристики на всяко водно тяло са: 

� Уникален номер /BG4ST400R071/, където BG е код на Република България, 

4- код на ЗБР за БУ, ST – код на поречие в РУ, R или L – означение за река или езеро и 

последните цифри показват определена поредност на тялото по поречието; 

� Име; 

� Описание на географското местоположение; 

� Дължина (дължината на главните сегменти); 

� Площ (площта на водосборната област на тялото); 

� История на водното тяло. 

Основните характеристики на всяко повърхностно водно тяло в териториалния 

обхват на ЗБР са описани и представени в таблично в Приложение1.2.4. 

В таблица№ 1.2.4.б е представен броят на повърхностните водни тела категория 

„река” от съответния тип. 

http://www.wabd.bg/docs/plans/purb1621/PrR1/P01_18_Prilojenie 1.2.4. Osnovni harak. povurhnostni VT.xlsx
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Таблица № 1.2.4.б 

Тип на повърхностно водно 

тяло категория „река” 
Брой на водните тела  

Дял на водните тела от съответния 

тип спрямо общия брой 

повърхностни водни тела от 

категория „река”, % 

R1 8 4,8 

R3 66 39,3 

R5 75 44,6 

R13 5 3 

R14 12 7,1 

R15 2 1,2 

Общо  168 100 

 

В таблица № 1.2.4.в. е представен броят на повърхностните водни тела категория 

„езеро” от съответния тип  в  ЗБР. 

 

Таблица № 1.2.4.в. 

Тип на повърхностно водно 

тяло категория„езеро” 
Брой на водните тела  

Дял на  водните тела от съответния 

тип спрямо общия брой 

повърхностни водни тела от 

категория „езеро” % 

L1 5 33,3 

L3 2 13,3 

L4 1 6,7 

L11 1 6,7 

L13 6 40 

Общо  15 100 
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Процентното отнасяне на повърхностните води спрямо типовете е визуализиран 

на фигура №1.2.4.б.и фигура № 1.2.4.в. 

Фигура № 1.2.4.б. 

 

 
 

 

 

Фигура № 1.2.4.в. 

 

И трите главни реки в Западнобеломорски район за басейново управление – 

Струма, Места и Доспат са трансгранични – преминават през държавните граници на 

Република България и това обуславя наличието на трансгранични повърхностни водни 

тела в поречията им. За териториалния обхват на Западнобеломорски район са 

идентифицирани общо пет броя трансгранични повърхностни водни тела: три броя в 

поречие Струма, по едно в поречие Места и в поречие Доспат. 

5%

3%

7% 1%

39%

45%

Процентно разпределение по типове на реките в 

ЗБР

R1 Алпийски тип реки

R13 Малки и средни 

равнинни реки

R14 Субсредиземноморски 

реки

R15 Карстови извори и други 

изворни съобщества

R3 Планински тип реки
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За басейна на река Струма са идентифицирани три трансгранични повърхностни 

води тела, които са общи със съседни държави: 

� Река Драговищица от българо–сръбската граница до вливане в река 

Струма, с код BG4ST700R019. Тя извира на територията на Република Сърбия, 

преминава на територията на РепубликаБългария и се влива в река Струма. 

� Река Лебница от българо-македонската граница до вливане в река Струма, 

с код BG4ST500R066. Тя извира на територията на Република Македония, преминава на 

територията на Република България и се влива в река Струма. 

� Река Струма от вливане на река Струмешница до българо-гръцката 

граница, с код BG4ST300R073. 

За басейна на река Места е идентифицирано едно трансгранично повърхностно 

водно тяло. 

� Река Места от вливането на р. Мътница до границата с Република Гърция, 

с код BG4ME100R113. 

За басейна на река Доспат е идентифицирано едно трансгранично повърхностно 

водно тяло : 

� Река Доспат от язовир Доспат до българо-гръцката граница, с код 

BG4DO135R1118. 
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1.2.5. Силномодифицирани и изкуствени водни тела. Причини и 

основания за определянето им 

При определени условия РДВ позволява на страните членки да определят и 

обозначат изкуствено водно тяло (ИВТ) и силномодифицирано водно тяло (СМВТ), 

съгласно чл. 4(3) от РДВ.  

Силномодифицирани са водни тела, които в резултат на физически изменения от 

човешка дейност са съществено променени по своя характер и не могат да постигнат 

„добро екологично състояние” (ДЕС). Изкуствени водни тела (ИВТ) са водни тела, 

създадени от човешка дейност.  

Екологичната цел за СМВТ и за ИВТ е добър екологичен потенциал (ДЕП), който трябва 

да бъде постигнат до 2015г., вместо „добро екологично състояние”. При определени 

обстоятелства е възможно задаването на по-малко строги цели за водните тела и 

увеличаване на времето за постигане на целите. Това е обяснено в чл.4 (4) и 4 (5) от РДВ.  

В ПУРБ (2010–2015г.) за територията на ЗБР са определени 24 броя 

силномодифицирани водни тела, от които 12 бр. категория „река“, 6 бр. приравнени към 

„река“ (язовири на реки) и 6 бр. категория „езеро”.  Няма определени изкуствени водни 

тела. Идентифицирането като „силномодифицирани” и за четирите райони на басейново 

управление е извършено на базата на отделни критерии, в т.ч. и експертна оценка, 

представени в таблица№ 1.2.5.а. 

Таблица № 1.2.5.а.  

№ Дейност Ефект Индикатор СМВТ 

1 

Корекции на реки, 

диги, поддържащи 

стени, бентове и т.н. 

Регулиране на водният 

отток и морфологични 

промени 

Дължина на 

дигата/дължина на 

водното тяло (%) 

>70 % 

2 Язовири на реки 

Регулиране на оттока и 

въздействие върху 

екосистемите; промяна на 

категорията на водното тяло 

  

3 

Водовземания, 

зауствания на 

отпадни води, 

деривации 

Регулиране на оттока, 

въздействие върху 

стабилността на речните 

брегове и екосистеми 

Отнето или 

заустено 

количество / 95% 

от средния воден 

ресурс за 95 от 

времето (%) 

> 30% 

Отнето количество 

чрез деривации / 

95% от средния 

воден ресурс за 95 

от времето (%) 

< 50% 

4 Експертна оценка     

В ПУРБ (2016-2021г.) за втория планов период СМВТ и ИВТ са определени въз 

основа на прилагане на стъпки от утвърдени на национални подходи: 

� Подход при определяне на силномодифицирани водни тела (СМВТ) и 

изкуствени водни тела (ИВТ) 
5
 

                                                           
5
 http://www5.moew.government.bg/wp-content/uploads/2016/11/Designation-of-HMWB.pdf 
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�  Разграничаване между силномодифицирани водни тела и изкуствени 

водни тела; 

За идентифицирането на СМВТ и ИВТ е извършено следното: 

� Анализ на хидроморфологичните изменения в повърхностните водни тела; 

� Оценка на състоянието на повърхностните водни тела; 

� Първоначано идинтифициране на СМВТ – тези, за които физическите 

изменения са повлияли значително върху състоянието на тялото; 

� Анализ на възстановителните мерки: 

- значими ли са като значително отрицателно въздействие върху околната 

среда; 

- могат ли полезните цели да бъдат постигнати по други начини. 

 

В резултат от прилагането на подходите в териториалния обхват на ЗБР са: 

� окончателно определени 29 СМВТ и 

� не са определени ИВТ. 

Поради обстоятелството, че в  ПУРБ на ЗБР (2010-2015 г.), СМВТ в по-голямата 

си част са определени по експертна оценка, при актуализацията му за втория планов 

период с прилагането на конкретни критерии, някои от първоначално определените не са 

припознати като СМВТ, както и са идентифицирани нови. В някои случаи има ново 

обозначени СМВТ, които са новосъздадени при прегледа и очертаване на границите на 

водните тела. В таблица № 1.2.5.б. са представени  телата, определени в първия ПУРБ на 

ЗБР (2010-2015 г.) като СМВТ, които за втория планов период не са идентифицирани 

като такива. 

Таблица № 1.2.5.б. 

Код на СМВТ Наименование на СМВТ 

BG4ME500R109 
Река Неврокопска (Тупувишка) от вливането на река Добротинска до вливане й в река 

Места. 

BG4ME700R103 Река Места от вливането на река Рибновска до вливането на река Канина. 

BG4ST500R030 
Река Струма от вливането на река Джерман до вливането на река Благоевградска 
Бистрица. 

BG4ST500R047 
Река Благоевградска Бистрица от вливането на река Хърсовска до вливането й в река 

Струма. 

BG4ST900R003 Река Струма от язовир Студена до вливане на река Конска. 

Определените като СМВТ в ЗБР са представени в таблица № 1.2.5.в. и 

визуализирани на Карта 1.2.5. В таблица № 1.2.5.г. са представени специфичните 

употреби в ЗБР, определящи телата като силномодифицирани. 

  

http://www.wabd.bg/docs/plans/purb1621/PrR1/P01_19_Karta 1.2.5. - SMVT.pdf
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Таблица № 1.2.5.в. – Симномодифицирани водни тела в ЗБР 

№ Код на водното тяло  

Име на водно тяло 

 
Спрямо 

първи 

ПУРБ 

2010-

2015 

Площ 

Дължин
а 

Код 

на 

типа 

Язов
ир/д
а,не/ 

по 

ред  

Актуализация на 

ПУРБ 2016-2021 

 Спрямо първи 

ПУРБ 2009-

2015 (км2) (км) 

1 BG4DO600L119 BG4DO600R119 
ЯЗОВИР ШИРОКА 

ПОЛЯНА да 22,76 3,93 L3 да 

2 BG4DO900L117 BG4DO900R117 ЯЗОВИР ДОСПАТ да 87,33 19,65 L11 да 

3 BG4ME500R107 BG4ME500R107 

р. Места от вливане на р. 

Канина до вливане на р. 

Мътница да 191,42 20,36 R5 не 

4 BG4ME800R087 BG4ME800R087 

р. Бела река от изворите до 

вливане в р. Изток не 79,23 18,19 R5 не 

5 BG4ME800R1088 BG4ME800R088 

р. Седрач (Бачевска) от 

изворите до вливане в р. 

Изток не 91,02 16,12 R5 не 

6 BG4ME900R082 BG4ME900R082 

р. Белишка от вливане на р. 

Вотръчка до вливане в р. 

Места не 11,94 4,69 R5 не 

7 BG4ME900R1081 BG4ME900R081 

р. Белишка (след вливане на 

р. Динков дол) с  левия си 

приток река Вотръчка (след 

вливане на р. Торишка) до 
вливането им не 64,45 22,67 R3 не 

8 BG4ST200R075 BG4ST200R075 

р. Пиринска Бистрица от 
изворите с  десния си 

приток р. Черешничка до 

вливането им не 221,62 35,03 R3 не 

9 BG4ST200R076 BG4ST200R076 

р. Пиринска Бистрица (след 

вливане на р. Черешничка) 

с притока си р. Калиманска  

до вливане в р. Струма не 222,49 52,44 R5 не 

10 BG4ST300R073 BG4ST300R073 

р. Струма от вливане на р. 

Струмешница до българо-
гръцката граница да 74,21 12,67 R5 не 

11 BG4ST500L1004 BG4ST600L004 

ЯЗОВИРИ КАРАГЬОЛ И 

КАЛИН да 1,95 0,13 L1 не 

12 BG4ST500L1006 BG4ST500L006 язовир Стойковци да 2,8 0,37 L13 да 

13 BG4ST500R057 BG4ST500R057 

р. Струма от вливане на р. 

Ощавска до вливане на р. 
Белишка (Шашка) не 148,74 19,3 R5 да 

14 BG4ST500R063 BG4ST500R063 

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

вливане на р. Санданска 

Бистрица да 114,9 13,35 R5 не 

15 BG4ST500R068 BG4ST500R068 

р. Санданска Бистрица от 

кота 590 м. с притока си р. 

Бобов дол до вливане в р. 

Струма да 32,56 13,6 R3 не 

16 BG4ST500R069 BG4ST500R069 

р. Струма от вливане на р. 

Санданска Бистрица до 

вливане на р. Струмешница да 163,47 10,96 R5 не 
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17 BG4ST600R1032 BG4ST600R032 

р. Джерман от кота 1052  м.  

с  притока си р. Валявица и 

части от левите си притоци 

р. Фудина (от кота 900 м.) и 

р. Горица (от кота 814 м.) 
до град Дупница да 55,06 13,94 R5 не 

18 BG4ST700L1002 BG4ST700L002 ЯЗОВИР ДРЕНОВ ДОЛ да 2,82 0,51 L13 не 

19 BG4ST700R021 BG4ST700R021 

р. Струма от вливане на р. 

Соволянска Бистрица до 

вливане на р. Елешница да 186,8 13,93 R5 не 

20 BG4ST700R1020 BG4ST700R020 

р. Соволянска Бистрица от 

кота 1195 м. до вливане в р. 
Струма не 265,79 39,26 R5 не 

21 BG4ST700R1023 BG4ST700R023 

р. Новоселска от изворите 

до вливане в р. Струма не 71,98 23,2 R5 не 

22 BG4ST900L014 BG4ST900R014 ЯЗОВИР ИЗВОР да 5,57 0,72 L13 да 

23 BG4ST900L1001 BG4ST900R002 ЯЗОВИР СТУДЕНА да 102,13 1,23 L3 не 

24 BG4ST900L1005 BG4ST600L005 ЯЗОВИР ДЯКОВО да 16,03 2,06 L13 не 

25 BG4ST900L1008 BG4ST900R008 ЯЗОВИР ДОЛНА ДИКАНЯ да 2,93 0,74 L13 не 

26 BG4ST900L1010 BG4ST900R010 ЯЗОВИР ПЧЕЛИНА да 57,12 0,52 L13 да 

27 BG4ST900L1012 BG4ST900L001 
 ЯЗОВИР ЧОКЛЬОВО 

БЛАТО да 10,68 0,78 L4 да 

28 BG4ST900R015 BG4ST900R015 

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

Струма не 51,74 9,85 R5 да 

29 BG4ST900R1009 BG4ST900R009 

р. Арката от яз. Долна 

Диканя до вливане в р. 

Струма не 299,9 24,53 R13 да 

 

Таблица № 1.2.5.г. – Специфични употреби в ЗБР, определящи водните тела 

като силномодифицирани 

Специфична употреба поради 

която ВТ е определено като 

СМВТ  

Категория 

"Река"  

Категория 

"Езеро"  
Общо ВТ 

Питейно водоснабдяване 0 3 3 

Производство на електроенергия 4 1 5 

Напояване 0 7 7 

Защита от наводнения 8 0 8 

Урбанизация 6 0 6 
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Анализът на резултатите от прилагането на стъпка 7 от подхода за определяне на 

СМВТ показва три групи тела от категория „река” в зависимост от начина на 

ползване/специфична употреба: 

- андигирани реки /защита от наводнения/; 

- реки с непреодолими прегради /урбанизация/; 

- реки със силно вариращ отток поради значимо водочерпене /производство на 

електроенергия/; 

Две групи тела са от категория „езеро” в зависимост от начина на ползване/специфична 

употреба: 

-водохранилища – язовир за питейно-битово водоснабдяване /водовземане за 

питейно-битово водоснабдяване/; 

-язовири със силно вариращо ниво поради водочерпене за хидроенергетика и/или 

напояване; 

Прилагайки стъпка 8 от подхода за определяне на СМВТ е направен извода, че 

употребите „защита от наводнения”, „водовземане за питейно-битово водоснабдяване и 

напояване” и „производство на електроенергия” нямат алтернатива и не могат да бъдат 

постигнати с други цели, които са технически осъществими и икономически изгодни. 

 

В Приложение 1.2.5 са представени резултатите от прилагането на подхода за 

определяне на СМВТ и ИВТ в териториалния обхват на ЗБР.  

1.3.Актуализация на характеристиките на подземните води 

В Планa за управление на речните басейни (2016-2021г.) е извършена 

актуализация на характеристиките на подземните води на територията на 

Западнобеломорски район за басейново управление на водите в съответствие с 

разпоредбите на чл. 157, ал.1, т. 1, буква „б” от Закона за водите и Наредба № 1 за 

проучване, ползване и опазване на подземните води. 

1.3.1. Идентифициране на характеристиките на подземните води 

Подземните води в Западнобеломорски район за басейново управление са 

идентифицирани в зависимост от главните типове хидрогеоложки структури, 

хидрогеоложките системи и тяхното разположение в разрез.  

Главните типове хидрогеоложки структури и водоносни формации в 

Западнобеломорски район за басейново управление са: 

� Седиментни басейни с пластови порови води в кватернерните речни 

наслаги и частично, в неогенските, палеогенските и палеогенските - вулканогенни 

седиментни отложения на междупланинските котловинни басейни. 

http://www.wabd.bg/docs/plans/purb1621/PrR1/P01_20_Prilojenie 1.2.5. Rezultati prilagane podhod SMVT_IVT.pdf
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� Хидрогеоложките системи ХГС (масиви) с пукнатинни (пукнатинно-

карстови) води в донеогенските скални формации. 

� Карстовите (карстово-пукнатинни) системи в мезозойските карбонатни 

скали и докамбрийските мрамори. 

1.3.2. Определяне на подземните водни тела. Първоначално 

характеризиране на подземните водни тела 

Съгласно РДВ „подземно водно тяло“ е отделен обем подземни води в рамките на 

един или няколко водоносни хоризонта, характеризиращ се с определено състояние на 

подземните води. Очертаването на подземните водни тела (ПВТ) трябва да осигурява 

постигането на целите на РДВ, т.е. да позволява достатъчно точна оценка на 

количественото и химичното състояние на подземните води. Това не означава, че едно 

подземно водно тяло трябва да бъде очертано така, че да е хомогенно по отношение на 

естествените си характеристики. Всяко подземно водно тяло е с уникален код в 

зависимост от неговото място в определена геоложка формация.  

В ПУРБ (2010 -2015 г.) са идентифицирани 39 броя ПВТ на територията на 

Западнобеломорски район за басейново управление . 

Във връзка с установени технически грешки и съобразявайки се със забележките 

на Европейската комисия (ЕК), за целите на ПУРБ (2016-2021г.) за втория планов период 

се извърши актуализиране на границите на част от ПВТ. Извършена е „дефрагментация”  

на ПВТ, като за преочертаване на телата е използвана геоложката информация и 

определените водоносни хоризонти в Република България, съгласно съставените карти и 

обяснителни записки към тях:  

� Хидрогеоложка карта на Република България в М 1:25 000 (Подземни води 

в НРБ, 1980);  

� Хидрогеоложка карта на Република България в М 1:200 000;  

� Геоложка карта на Република България в М 1:100 000. 

За целите на ПУРБ (2016-2021г.) не са очертавани напълно нови ПВТ, но за една 

част от тях е извършено сливане и/или разделяне на границите им в рамките на проект  

„Проучване на трансграничните подземни водни тела между Р България и Р Гърция” 

BG-GR-GWB, изпълнен с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на 

Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП), с бенефициент Геологическия 

институт на БАН и партньори БД „ЗБР” и БД „ИБР”.  Преочертаването е извършено на 

основата на информация за геоложки и тектонични граници от геоложките карти на 

България в мащаб  M 1: 100000  и M 1 : 25 000, и на основата на  хидрогеоложката карта 

на България (M 1: 200000).  

Извършеното окрупняване (дефрагментиране) на границите на подземните водни 

тела в Западнобеломорски район ще подобри тяхното управление през периода на 

действие на ПУРБ на ЗБР 2016-2021г., тяхната оценка на количественото и на химичното 

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

Преочертаването на част от телата доведе до съществени промени в сравнение с 

определените в ПУРБ (2010-2015г.), изразяващи се в: 

� изменение на общия брой на телата- от 39 на 38 ПВТ(таблица № 1.3.2.а); 

� промяна в характеристиките и площите на голяма част от телата. 
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Предвид етажното разположение на водоносните формации, разчленения релеф и 

пъстрата мозайка от геоложки формации, в Западнобеломорски район за басейново 

управление са формирани всички основни типове подземни води – пукнатинни, карстови 

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

геоложка структура, характера и условията на дрениране и подхранване, и 

взаимовръзката с повърхностните водни тела, ПВТ в ЗБР (Карта 1.3.2.а) са обособени в 

следните типове: 

� Водни тела в алувиалните отложения на реките – 10 бр. (Карта 1.3.2.б). 

� Водни тела в грабеновидни депресии – 7 бр. (Карта1.3.2.в). 

� Водни тела с пукнатинни води – 11 бр. (Карта1.3.2.г). 

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

разпространение на пукнатинни колектори – 4 бр. (Карта1.3.2.д). 

� Водни тела в самостоятелни карстови басейни – 6 бр. (Карта 1.3.2.е). 

Таблица №1.3.2.а. Актуализирани ПВТ в ЗБР за БУ  

 

№
 п
о 
р
ед

. 

Тип на 

ПВТ 
Наименование на ПВТ Код на ПВТ 

Обща 

площ на 

ПВТ, км2
 

Разкрита 

площ 

(I 

хоризонт)

, км2
 

Закрита 

площ 

(II и III 

хоризон
т), км2

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

В
од

н
и

 т
ел

а 
в

 а
л
ув

и
ал

н
и
те

 о
тл

ож
ен

и
я

 

н
а 
р
ек

и
те

 

Порови води в кватернер - Струмешница BG4G000000Q001 98,19  98,19 0 

2 
Порови води в кватернер -  Кресна-

Сандански 
BG4G000000Q002 123,34  123,34 0 

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

4 Порови води в кватернер -  Благоевград BG4G000000Q004 157,86 157,86 0 

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

6 
Порови води в кватернер - Неоген - 

Кюстендил 
BG4G00000QN006 235,23 235,23 0 

7 
Порови води в кватернер  -  Радомир-

Брезник 
BG4G000000Q007 350,27 350,27 0 

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

9 Порови води в кватернер  - Гоце Делчев BG4G00000Q009 95,55 95,55 0 

10 
Порови води в кватернер - Неоген-

Палеоген - Доспат 
BG4G001QNPg010 84,00 84,00 0 

11 

В
од

н
и

 т
ел

а 
в

 г
р
аб

ен
ов

и
дн

и
 

де
п
р
ес
и
и

 

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

12 Порови води в неоген - Сандански BG4G000000N012 632,33 513,66  118,67  

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

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

15 Порови води в неоген - Брезник-Земен BG4G000000N015 104,73 42,44 62,29 

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

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

http://www.wabd.bg/docs/plans/purb1621/PrR1/P01_21_Karta 1.3.2.a GWB.pdf
http://www.wabd.bg/docs/plans/purb1621/PrR1/P01_22_Karta 1.3.2.b. PVT-aluvialni.pdf
http://www.wabd.bg/docs/plans/purb1621/PrR1/P01_23_Karta 1.3.2.v. PVT-grabenovi depresii.pdf
http://www.wabd.bg/docs/plans/purb1621/PrR1/P01_24_Karta 1.3.2.g. PVT -Puknatinni.pdf
http://www.wabd.bg/docs/plans/purb1621/PrR1/P01_25_Karta 1.3.2.d. PVT -puknatinno-karstovi.pdf
http://www.wabd.bg/docs/plans/purb1621/PrR1/P01_26_Karta 1.3.2.e. PVT-Karst.pdf
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№
 п
о 
р
ед

. 
Тип на 

ПВТ 
Наименование на ПВТ Код на ПВТ 

Обща 

площ на 

ПВТ, км2
 

Разкрита 

площ 

(I 

хоризонт)

, км2
 

Закрита 

площ 

(II и III 

хоризон
т), км2

 

1 2 3 4 5 6 7 

18 

В
од

н
и

 т
ел

а 
с 
п
ук

н
ат

и
н
н
и

 в
од

и
 

Порово-пукнатинни води в 

Гоцеделчевски палеогенски водоносен 

хоризонт 

BG4G0001Pg018 312,59 296,30 16,30 

19 

Порови води в палеогенски седиментен 

комплекс в източните склонове на 

Влахина планина 

BG4G0001Pg038 110,41 110,41 0 

20 

Порово-пукнатинни води в Осоговски 

палеогенски вулканогенно-седиментен 

комплекс 

BG4G0001Pg039 61,63 61,63 0 

21 

Порови води в палеогенски седиментен 

комплекс на Бобовдолска и 

Кюстендилска котловина 

BG4G0001Pg138 595,18 500,57 94,61 

22 
Порови води в палеогенски седиментен 

комплекс на Пернишка котловина 
BG4G0001Pg238 246,75 217,62 29,13 

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

24 

Пукнатинни води в Рило-родопски 

метаморфити, Южнобългарски гранити, 

Калински плутон 

BG4G001PzC2021 2243,85 2219,35 24,50 

25 
Пукнатинни води в Беласишки 

метаморфити 
BG4G001PtPz025 132,57 130,19 2,43 

26 

Пукнатинни води в 

Западнородопскиметаморфити, 

Южнобългарски гранити, Барутин-

буйновски плутон 

BG4G001PtPz026 1317,63 1287,47 30,15 

27 
Пукнатинни води във Верила-Витошки 

блок 
BG4G001PtPz027 1282,31 607,91 674,40 

28 

Пукнатинни води във Влахино-

огражденско-малешевско-

осоговскиметаморфити 

BG4G001PtPz125 3089,90 2357,99 371,91 

29 

В
од

н
и

 т
ел

а 
в

 р
ай

он
и

 с
 к
ар

ст
ов

и
 б
ас
ей

н
и

, 

р
аз
п
ол

ож
ен

и
 в

 т
ер

и
то

р
и
и

 с
 

р
аз
п
р
ос
тр

ан
ен

и
е 
н
а 
п
ук

н
ат

и
н
н
и

 

к
ол

ек
то

р
и

 

Пукнатинно-карстови води в 

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

30 

Пукнатинно-карстови води в 

Сатовчански карстов басейн, 

Долнодряновски плутон 

BG4G0001Pt1030 603,12 502,49 100,63 

31 
Пукнатинно-карстови води в Бобошево-

Мърводолскикартсов басейн 
BG4G00001T2035 87,07 81,14 5,93 

32 

Пукнатинно-Карстови води в 

Гоцеделчевски карстов басейн, 

Тешовски плутон 

BG4G0001Pt1036 464,46 447,86 16,60 
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№
 п
о 
р
ед

. 
Тип на 

ПВТ 
Наименование на ПВТ Код на ПВТ 

Обща 

площ на 

ПВТ, км2
 

Разкрита 

площ 

(I 

хоризонт)

, км2
 

Закрита 

площ 

(II и III 

хоризон
т), км2

 

1 2 3 4 5 6 7 

33 

В
од

н
и

 т
ел

а 
в

 с
ам

ос
то

я
те
л
н
и

 к
ар

ст
ов

и
 

ба
се
й
н
и

 

Карстови води в Земенски карстов 

басейн 
BG4G00T2T3028 189,32 189,32 0 

34 
Карстови води в Разложки карстов 

басейн 
BG4G000Pt3031 47,77 46,70 1,07 

35 
Карстови води във Влахински карстов 

басейн 
BG4G000Pt3032 11,07 11,07 0 

36 
Карстови води в Логодашки карстов 

басейн 
BG4G00T1T2033 18,36 18,36 0 

37 
Карстови води в Смоличенски карстов 

басейн 
BG4G00T1T2034 7,25 7,25 0 

38 
Карстови води в Голобърдовски карстов 

басейн 
BG4G1T1T2T3037 247,17 178,93 68,24 

Таблица № 1.3.2.б. 

Тип на ПВТ 

Обща площ 

(km
2
) и брой на 

ПВТ по Тип 

Разкрита и закрита 

площ на ПВТ по Тип 

km
2
 брой 

Разкрита площ 

(I хоризонт), км2 

Закрита площ 

(II и III 

хоризонт), км2 

ПВТ в алувиалните отложения на реките 1 380,46 10 1 380,46 0 

ПВТ в грабеновидни депресии 1 508,11 7 903,24 604,87 

ПВТ с пукнатинни води 10 511,53 11 8 726,42 1 425,16 

ПВТ в райони с карстови басейни, разположени в 

територии с разпространение на пукнатинни 

колектори 

1 685,33 4 1 491,38 193,95 

ПВТ в самостоятелни карстови басейни 520,94 6 451,63 69,31 

Общо: 15 606,37 38 12 953,13 2293,29 

Съгласно Заповед № РД-963/20.12.2006 г. на Министъра на околната среда и 

водите след преочертаването, за ПВТ, които пресичат границите на районите на 

басейново управление, е извършено присъединяване към съответния от тях,  за който те 

са по-значими, а именно: 

� Към ПВТ - Пукнатинно-карстови води в Еловдолски карстов басейн, с код 

BG4G001T2T3029 са присъединени няколко малки части с обща площ 4,7 km2, 

разположени в Дунавски район(селата Мрамор, Ерул и Милкьовци, община Трън). 

� Към ПВТ - Пукнатинни води в Южнобългарски гранити, Западнородопски 

метаморфити, Барутин-буйновски интрузив, с код BG4G001PtPz026 е присъединена част 
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с площ от 467,5 km2 (35 % от ПВТ) попадаща в Източнобеломорски район, в поречието 

на р. Марица. 

� Към ПВТ - Пукнатинни води в Рило-родопски метаморфити, 

Южнобългарски гранити, Калински плутон, с код BG4G001PzC2021 е присъединена част 

с площ от 443,3 km2 (20 % от ПВТ) попадаща в Източнобеломорски район, в поречието 

на р. Марица и част с площ 291,1 km2 (13 % от ПВТ),  попадаща в  Дунавски район в 

поречието на р. Искър. 

� Към ПВТ – Пукнатинни води Пещера-Доспат, с код BG3G0000PgN020 е 

присъединена част с площ 168,5 km2, попадаща в ЗБР в поречието на р. Доспат. 

� Към ПВТ – Пукнатинни води в района на р. Ерма и р. Искър, с код 

BG1G00000K2038 е присъединена част с площ 42,8 km2, попадаща в ЗБР в поречието на 

р. Струма. 

� Към ПВТ – Пукнатинни води в района на р. Ерма и р. Искър, с код 

BG1G00000K2038 е присъединена част с площ 42,8 km2, попадаща в ЗБР в поречието на 

р. Струма. 

Анализът показва, че 16 бр. ПВТ попадат изцяло в I-ви хоризонт, т.е. площта им се 

разкрива изцяло на повърхността, съответно са и най-уязвими към антропогенен натиск 

и замърсяване. За останалите 22 бр. ПВТ, разкритата им част на повърхността (I 

хоризонт) варира в широки граници - от 26 до 99 %. Не е идентифицирано нито едно 

ПВТ попадащо изцяло в по-долни хоризонти, т.е. без разкрита част на повърхността. 

Първоначалното и допълнителното характеризиране на ПВТ е извършено по 

утвърден национален „Подход за характеризиране на подземните водни тела” 
6 ,като са 

изпълнени изискванията, регламентирани в чл. 21, ал.1 и 2 и чл. 22, ал. 2 от Наредба №1 

за проучване, ползване и опазване на подземните води, CIS Ръководство№2 – 

определяне на водните тела, Ръководство №26 – концептуални модели за подземни 

води7 и Ръководството за докладване.  

Първоначално характеризиране е извършено за всички 38 бр. ПВТ, за оценка на 

начина им на използване и степента на изученост, както и за оценка на риска да не 

постигнат целите за опазване на околната среда съгласно чл. 156а, ал. 1, т. 2 от Закона за 

водите. 

Допълнително характеризиране е извършено за ПВТ, за които:  

� при първоначалното характеризиране е установено, че съществува риск да 

не постигнат целите за опазване на околната среда по чл. 156а, ал. 1, т. 2 от Закона за 

водите; 

� е необходимо да се извърши точна оценка на риска и да се определят 

конкретни мерки за възстановяване и опазване на подземните води; 

� не са в риск, но за които са извършени проучвания и са налични, макар и 

непълни данни за допълнително характеризиране. 

За ПВТ, които се експлоатират чрез вертикални водовземни съоръжения (17 бр.), 

съгласно национално утвърдения „Подход за характеризиране на подземните водни 

                                                           
6
 http://www5.moew.government.bg/wp-content/uploads/filebase/Water/PURB/Podhodi/GW_pdf_270716/GW_harakterizirane_final.pdf 

7 http://www5.moew.government.bg/?page_id=24257 
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тела е съставена Таблица за Водно ниво и допустимо понижение на водното ниво в 

Приложение 1.3.2.а. 

В териториалния обхват на ЗБР  преди актуализацията на ПУРБ на ЗБР 2016-

2021г. беше определено само едно трансгранично ПВТ - „Пукнатинно-Карстови води в 

Гоцеделчевски карстов басейн, Тешовски плутон”, с код BG4G0001Pt1036 (Карта 

1.3.2.ж). По-голямата част от трансграничното подземно водно тяло попада във 

водосбора на р. Места, а по-малката във водосбора на р. Струма. Общата площ на тялото 

е 464,47 km2, а площта на зоната на подхранване е 447,86 km2. Водното тяло обхваща 

югоизточната част на Пиринския блок, изградено от мрамори (сред тях се срещат гнайси 

и шисти) и гранити. Типът на водното тяло е напорно-безнапорен. 

В граничната зона с Република Гърция  попадат следните 8 бр. ПВТ:  

� BG4G0001Pt1036 – Пукнатинно-Карстови води в Гоцеделчевски карстов басейн, 

Тешовски плутон; 

� BG4G0001Pt1030 - Пукнатинно-карстови води в Сатовчански карстов басейн, 

Долнодряновски плутон; 

� BG4G001PtPz025 - Пукнатинни води в Беласишки метаморфити;  

� BG4G001PtPz026 - Пукнатинни води в Западнородопски метаморфити, 

Южнобългарски гранити, Барутин-буйновски плутон; 

� BG4G000000Q009 - Порови води в кватернер  – Гоце Делчев;   

� BG4G000000Q002 - Порови води в кватернер  – Кресна-Сандански; 

� BG4G000000N017 - Порови води в неоген – Гоце Делчев;   

� BG4G000000N012 - Порови води в неоген – Сандански.  

 

За целите на настоящия ПУРБ на ЗБР 2016-2021г. за тези ПВТ в рамките на 

проект „Проучване на трансграничните подземни водни тела между Р България и Р 

Гърция”  BG– GR – GWB, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското 

икономическо пространство (ФМ на ЕИП) беше изготвена и приложена методика за 

оценка на възможен трансграничен пренос на пресни води през държавната граница и 

бяха изготвени регионални хидродинамични концептуални модели за всяко от 

граничните с Р Гърция 8 бр. подземни водни тела. 

Резултатите от оценката на възможния трансграничен пренос на води и 

потенциалния трансграничен характер на посочените ПВТ са представени в 

Приложение 1.3.2.б. Оценка на възможния трансграничен пренос на води от ПВТ в 

Западнобеломорски район, гранични с Р Гърция. 

Изготвените регионални хидродинамични концептуални модели за всяко от 

граничните с Р Гърция 8 бр. подземни водни тела са представени в Приложение 1.3.2.в. 

Регионални концептуални хидродинамични модели на граничните с РГърция 8 бр. 

подземни водни тела в  Западнобеломорски район.  

 

Анализът на основните характеристики на ПВТ показва, че: 

� Основните литоложки разновидности на отложенията покриващи ПВТ в 

разкритата им част (зоната на подхранване) са представени от почвен слой, чакъли, 

пясъци и глини в котловините и грабеновидните депресии, до напукани, изветрели и на 

http://www.wabd.bg/docs/plans/purb1621/PrR1/P01_27_Prilojenie 1.3.2.a Nadm vis i dopust ponij VodnoNivo_261015.xls
http://www.wabd.bg/docs/plans/purb1621/PrR1/P01_28_Karta 1.3.2.j. PVT Transgranichno.pdf
http://www.wabd.bg/docs/plans/purb1621/PrR1/P01_29_Prilojenie 1.3.2.b. PVT Transgranichen prenos.docx
http://www.wabd.bg/docs/plans/purb1621/PrR1/
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места окарстени скални разновидности в планинските райони. Дебелината на 

отложенията варира от 0,5 m до 2,0 m, като на места надвишава 2 m. 

� Определените естествени и разполагаеми ресурси на ПВТ, общо за ЗБР и 

по типове ПВТ са представените в таблица№ 1.3.2.в.  

Таблица № 1.3.2.в. 

Тип на ПВТ 
Естествени 

ресурси, в л/с 

Необходими 

количества за 

екосистемите, в л/с 

Разполагаеми 

ресурси, в л/с 

ПВТ в алувиалните отложения на реките 2625,0 481,2 2143,8 

ПВТ в грабеновидни депресии 415,0 0,0 415,0 

ПВТ с пукнатинни води 3484,0 444,0 3040,0 

ПВТ в райони с карстови басейни, разположени 

в територии с разпространение на пукнатинни 

колектори 

1653,0 199,35 1453,65 

ПВТ в самостоятелни карстови басейни 2065,0 139,4 1925,6 

Общо за ЗБР 10 242 1 263,9 8 978,1 

 

� За 8 от общо 38 бр. ПВТ е идентифицирана връзка с повърхностни водни 

тела. И 8-те ПВТ са от I-ви хоризонт и са тип – ПВТ в алувиалните отложения на 

реките. С висока и средна степен на взаимовръзка с повърхностни водни тела имат по 

3 бр. ПВТ, а 2 бр. ПВТ са определени със ниска степен. Степента на взаимовръзка и 

съответните повърхностни водни тела с които ПВТ са в хидравлична връзка са 

представени на таблица№ 1.3.2.г. 

Таблица № 1.3.2.г. 

Тип 

на 

ПВТ 

Наименование 
на ПВТ 

Код на 

ПВТ 

Степен 

на 

взаимов
ръзка 

Наименование на повърхностно ВТ 

Код на 

повърхност
но ВТ 

П
В
Т

 в
 а
л
ув

и
ал

н
и
те

 о
тл

ож
ен

и
я

 н
а 
р
ек

и
те

 

Порови води в 

кватернер – 

Струмешница 

BG4G000000

Q001 
Средна 

р. Струмешница от българо-

македонската граница до вливане в р. 

Струма 

BG4ST400R1072 

Порови води в 

кватернер – 

Кресна – 

Сандански 

BG4G000000

Q002 
Висока 

р. Струма от вливане на р. 

Струмешница до българо-гръцката 
граница 

BG4ST300R073 

р. Струма от вливане на р. Санданска 

Бистрица до вливане на р. 

Струмешница 

BG4ST500R069 

р. Струма от вливане на р. Белишка 

(Шашка) до вливане на р. Санданска 

Бистрица 

BG4ST500R063 

р. Струма от вливане на р. Ощавска до 

вливане на р. Белишка (Шашка) 
BG4ST500R057 

Порови води в 

кватернер – 

Симитли 

BG4G000000

Q003 
Висока 

р.Струма от вливането на р.Стара река 

до вливането на р.Сушичка 
BG4ST500R1048 

Порови води в 

кватернер – 

Благоевград 

BG4G000000

Q004 
Средна 

р.Струма от вливането на 

р.Благоевградска Бистрицас 

притоците и р.Четирка и 

р.Айдаровско дере во вливането на 

BG4ST500R1049 
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Тип 

на 

ПВТ 

Наименование 
на ПВТ 

Код на 

ПВТ 

Степен 

на 

взаимов
ръзка 

Наименование на повърхностно ВТ 

Код на 

повърхност
но ВТ 

р.Стара река 

р. Благоевградска Бистрица от 

вливане на р. Хърсовска до вливане в 
р. Струма 

BG4ST500R047 

р. Струма от вливането на р. Джерман 

до вливане на р. Благоевградска 

Бистрица 

BG4ST500R1030 

р. Рилска от вливане на р. Шарковица 

до вливане в р. Струма 
BG4ST500R1043 

р. Струма от вливане на р. Елешница 

до вливане на р. Джерман 
BG4ST700R028 

р. Джерман от вливането на р. 
Отовица до вливане в р. Струма 

BG4ST600R1036 

Порови води в 

Кватернер – 

Дупница 

BG4G000000

Q005 
Ниска 

р. Джерман от кота 1052 м. с притока 

си р. Валявица и части от левите си 

притоци р. Фудина (от кота 900 м.) и 

р. Горица (от кота 814 м.) до град 

Дупница 

BG4ST600R1032 

р. Джерман от вливането на р. 

Отовица до вливане в р. Струма 
BG4ST600R1036 

Порови води в 

кватернер - 

Неоген – 

Кюстендил 

BG4G00000

QN006 
Средна 

р. Струма от вливане на р. Соволянска 

Бистрица до вливане на р. Елешница 
BG4ST700R021 

р. Струма от вливане на р. Треклянска 

до вливане на р. Соволянска Бистрица 
BG4ST700R017 

р. Драговищица от българо–сръбската 

граница до вливане в р. Струма 
BG4ST700R019 

Порови води в 

кватернер – 

Радомир – 

Брезник 

BG4G000000

Q007 
Ниска 

р. Струма от яз. Пчелина до вливането 
на р. Треклянска 

BG4ST900R012 

Язовир Пчелина BG4ST900L1010 

р. Струма от вливане на р. Конска до 

яз. Пчелина 
BG4ST900R006 

р. Струма от яз. Студена до вливане 

на р. Конска 
BG4ST900R003 

Порови води в 

кватернер – Гоце 

Делчев 

BG4G000000

Q009 
Висока 

р. Места от вливане на р. Рибновска 

до вливане на р. Канина 
BG4ME700R103 

р. Места от вливане на р. Канина до 

вливане на р. Мътница 
BG4ME500R107 

� В 27 бр. ПВТ са идентифицирани природни местообитания, зависими от 

подземните води. От определените за цялата страна 21 вида хабитати и 7 поддържащи 

вида водолюбиви птици, в 27 броя ПВТ са идентифицирани 6 вида хабитати и 5 

поддържащи вида водолюбиви птици. Така определените сухоземни екосистеми, 

зависими от подземните води попадат в границите на 22 бр. зони по Натура 2000 (16 бр. 

ЗЗ по директивата за местообитанията и 6 бр. ЗЗ по директивата за птиците). Не са 

идентифицирани водни екосистеми, зависещи от ПВТ в териториалния обхват на ЗБР. В 

Приложение 1.3.2.г. Зависими от подземни води водни и/или сухоземни екосистеми е 

представена по ПВТ информация за зависимите от подземните води екосистеми и техния 

природозащитен статус.  

� В 2 от общо 38 бр. ПВТ е установено повишено фониво ниво (ФН) на 

вещества или показатели на замърсяване. В „Порови води в неоген – Симитли” с код 

http://www.wabd.bg/docs/plans/purb1621/PrR1/P01_31_Prilojenie 1.3.2.g. Zavisimi ot PVT vodni_suhozemni ekosistemi.xlsx
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BG4G000000N013 са установени повишени концентрации по показателите - амоний 

(NH4) и манган (Mn). В „Порови води в кватернер – Радомир – Брезник” с код 

BG4G000000Q007 е установено повишено фоново ниво по показателя желязо (Fe).  

По-подробна информация за основните и допълнителните характеристики на 

актуализираните ПВТ, включително история на прецизирането на границите им спрямо  

ПУРБ (2010-2015г.) и землищата на населените места, в обхвата, на които са 

разположени, е представена в Приложение 1.3.2.д. и Приложение 1.3.2.е. В 

Приложение 1.3.2.ж. са представени картите на естествените характеристики на ПВТ. 

1.4.Непълноти и неопределености 

За повърхностните води: 

� Изготвените паспорти на типовете са универсални - в тях са посочени най-

общите характеристики за всеки тип от категориите „река” и „езеро”, който е 

национално представен – в един или в няколко района за басейново управление. За някои 

от определените типове реки и езера не са окончателно дефинирани физико-химичните 

референтни условия – например за езерата от типовете L4. В голяма част от паспортите 

на типовете е направено уточнение и препоръка да се проведе проучвателен мониторинг 

и да се извърши потвърждаване на съответните посочени характеристики или 

допълването им с липсващите такива (например по отношение на окончателно 

дефиниране на физико-химичните референтни условия на водата за конкретния тип). 

Тези непълноти са отстранени, чрез провеждане на последващото валидиране на 

установените референтни условия за определените типове „реки” и „езера” в 

Западнобеломорски район през 2011 и 2012г. – дейност, която е представена по-долу в 

настоящия Раздел 1 на ПУРБ., както и чрез дейностите по провеждане на мониторинг на 

всички биологични елементи за качество (БЕК) и основни физико-химични параметри в 

посочените референтни пунктове от всеки тип, чрез включването им в програмите за 

мониторинг на повърхностни води съгласно Заповеди № РД–715/02.08.2010г. и Заповед 

№ РД – 186/26.02.2013г. на Министъра на околната среда и водите - дейност, подробно 

представена в Раздел4. 

За подземните води:  

� Пористостта на геоложките единици (пластове (слоеве)/напукани зони) е 

определена по обобщени данни (таблично), поради липсата на данни от специализирани 

лабораторни изследвания. За активната и/или еквивалентната пористост на водоносния 

пласт/слой/напукана зона не са налични данни, поради липса на източници на 

информация; 

� Липсват данни от специализирани лабораторни изследвания за 

пористостта, коефициента на филтрация и абсорбционните свойства - част от 

характеристиките на отложенията и почвите, покриващи ПВТ в зоната на подхранване. 

Пористостта и коефициента на филтрация са представени таблично; 

� Не е определено необходимо количество подземни води за поддържане на 

благоприятен природозащитен статус (БПС) на зависимите от ПВТ екосистеми. 

http://www.wabd.bg/docs/plans/purb1621/PrR1/P01_33_Prilojenie 1.3.2.e. Dopalnitelno harakt GWB_211015.xls
http://www.wabd.bg/docs/plans/purb1621/PrR1/P01_32_Prilojenie 1.3.2.d. Purvonachalno harakt GWB_211015.xls
http://www.wabd.bg/docs/plans/purb1621/PrR1/P01_37_Prilojenie 1.3.2.j KartiEstHar_GWB.pdf
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