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(Укрепване на капацитета на устойчиво управление на земите в България). Изпълнител: 
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на ЕС”. Изпълнител: ЦЛОЕ – БАН, София. 
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9. Основни документи, разработки и резултати от дейността по проект: “Анализи 
и икономическа аргументация на програмите от мерки, включени в плана за управление 
на речните басейни” изпълнен под ръководството на  ЕКОРИС - Холандия от служители 
на БДЗБР и финансиран,  чрез програмата МАТРА от холандското правителство. 

10. Резултати от изпълнението на Дейност “Актуализация на икономическия 
анализ на водоползването”, реализиран от Консорциум “Обединение Икономически 
анализи” в рамките на ОПОС. 

11. Проект „Интегрирано управление на водите от речния басейн на р. 
Струма/Стримон от програма ФАР BG 2005/017-454.03.02, Компонент 2: Техническа 
помощ за предпроектно проучване за устойчиво дългосрочно използване на 
термоминерални води от хидротермалните системи в басейна на р. Струма/Стримон”. 
Изпълнител: консорциум „СКГ – клуб 2000 БТИ - ББИТ”. 
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12. Програми за развитие  на общините в обхвата на басейново управление. 
13. Данни от НСИ от 1998 до  2007г. за демографското, икономическо и финансово 

развитие. 
14. Данни от бизнес-плановете на водоснабдителните дружества. 
15. Данни налични в Басейнова дирекция Западнобеломорски район от други 

национални институции и ведомства, имащи отношение към управлението на водите в Р 
България и провеждащи дейности по мониторинг на количесвени и качествени 
компоненти на повърхностни и подземни води – НИМХ, МЗ, МЗГ. 

16. Данни от издадени разрешителни  за водоползване от Басейнова дирекция 
Западнобеломорски район – заустване на отпадъчни води, водоползване за питейни 
нужди, напояване, промишлени нужди, добив на инертни материали, хидроенергетика, 
изграждане на съоръжения и системи  във водните обекти. 

17. Данни от контролни дейности на Басейнова дирекция Западнобеломорски 
район по състояние на водни обекти, водовземни съоръжения и по издадени 
разрешителни. 

18. Данни на Басейнова дирекция Западнобеломорски район от контролен 
мониторинг на емитери, заустващи отпадни води, извършван от РИОСВ. 

19. Данни на БДЗБР  от разрешителните за водоползване и /или ползване; 
резултати от собствен и контролен мониторинг по издадените разрешителни за 
водоползване и/или ползване; резултати от извършената контролна дейност по 
разрешителни и на водни обекти, както и информация, събрана и обобщена в процеса на 
подготовката на  ПУРБ. 

20. Данни на Басейнова дирекция Западнобеломорски район от направени 
проучвания, пробовземания, измервания и изследвания в рамките на различни национални 
и международни проекти, обхващащи като тема различните компоненти на състоянието 
на повърхностните и подземните води в Западнобеломорски район.  

21. Данни на Басейнова дирекция Западнобеломорски район от мониторинг на 
имисионното състояние на повърхностни и подземни води, в рамките на националната 
мрежа за мониторинг на водите – до 2007 г, включително.  

22. Данни на Басейнова дирекция Западнобеломорски район от провеждан 
собствен мониторинг на отпадни води от титулярите на издадени разрешителни за 
заустване. 

23. Данни на Басейнова дирекция Западнобеломорски район от стартиралите през 
2008 г. програми за контролен и оперативен мониторинг на повърхностни и подземни 
води на БД ЗБР - Благоевград, осъществявани съгласно изискванията на чл. 8 от ЕРДВ.  
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Списък на съкращенията 
 

АД Акционерно дружество 
АЕС Годишна еквивалентна стойност 

AИБИ Адаптиран ирландски биотичен индекс 
БАН Българска Академия на Науките 
БВП Брутен вътрешен продукт 
БД Басейнова дирекция 
БС Басейнов съвет 

БД ДР Басейнова дирекция Дунавски район 
БД ЗБР Басейнова дирекция Западнобеломорски район 

БПК Биологично потребление на кислород 
БДС Брутна добавена стойност 

БДУВ Басейнови дирекции за управление на водите 
ВЕЦ Водно-електрическа централа 
ВиК Водоснабдяване и Канализация 
вр. връх 
ВС Водоснабдителна система 
ВТ Водно тяло 

ГИС Географска Информационна Система 
ГПСОВ Градска пречиствателна станция за отпадъчни води 

ДЛ Държавно лесничейство 
ДДС Данък добавена стойност 
ДМА Дълготрайни материални активи 
ДВ Държавен вестник 

ДНП Дирекция национален парк 
ДПП Дирекция природен парк 
ДР Дунавски район за басейново управление на водите 

ЕАД Еднолично акционерно дружество 
е.ж. Еквивалент жител 
Е.Ж. Еквивалент жител 
ЕРДВ Европейска Рамкова Директива за водите 2000/60 

ЕС Европейски съюз 
ЕСФ Европейски структурен фонд 
ЕСФ Европейски социален фонд 

ж. Жители 
ЗВ Закон за водите 

ЗБР Западнобеломорски район 
ЗБРБУВ Западнобеломорски район за басейново управление на водите 
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ЗС Заинтересовани страни 
и.д. Източна дължина 

ИЕО Индивидуални емисионни ограничения 
ИБР Източно беломорски район за басейново управление на водите 
ИВТ Изкуствени водни тела 

ИАОС Изпълнителна Агенция по Околна Среда 
ИАРА Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури 
ИННС Икономическа нетна настояща стойност 
ИВНВ Икономическа вътрешна норма на възвръщаемост 

КФ Кохезионен фонд 
КПКЗ Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването 

МЕ Министерство на Енергетиката 
МЗП Министерство на земеделието и продоволствието 
МЗ Министерство на здравеопазването  

МИЕ Министерство на икономиката и енергетиката 
МОСВ Министерство на Околната Среда и Водите 
МРРБ Министерство на регионалното развитие и благоустройството 

МС Министерски съвет 
м. Местност 

НП Национален парк 
НС Напоителни системи 

НЕК Национална Електрическа Компания 
НИХМ Национален Институт по Хидрология и Метеорология 

НРВ Неразтворени вещества 
н.в. (н.м.; н.м.в;) Надморска височина  

НСИ Национален Статистически Институт 
НСМОС Национална система за мониторинг на околната среда 
НСЕМ Национална система за мониторинг на води 

ОП “ОС” Оперативна програма “Околна среда” 
ПАВЕЦ Помпено-акумулираща водно-електрическа централа 

П Предприятие 
ПУРБ План за управление на речните басейни 
ПДК Пределно допустима концентрация 

ПСОВ Пречиствателна станция за отпадъчни води 
ПС Помпена станция 

ПСПВ Пречиствателна станция за питейни води 
ПУДООС Предприятие за управление на дейностите за околна среда 

Р Република 
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РБ Република България 
РБУВ Район за басейново управление на водите 
РДВ Рамкова директива за водите 2000/60/ЕС 

РИОКОЗ Регионална инспекция по опазване и контрол на общественото здраве 
РИОСВ Регионална Инспекция по  Околна Среда и води 

РУГ Регионално управление на горите 
РЛ Регионална лаборатория 
СД Събирателна деривация 
СЗ Северозапад 
с.ш. Северна ширина 
СВР Степен на възвръщаемост на разходите 

СМВТ Силно модифицирани водни тела 
СПСОВ Селищна пречиствателна станция за отпадни води 

СОЗ Санитарно охранителна зона 
СК Сондажен кладенец 
ТК Тръбен кладенец 
т.н. Тъй наречена (тъй нататък) 
ТД Технически доклад 

ФННС Финансова нетна настояща стойност 
ФВНВ Финансова вътрешна норма на възвръщаемост 
ХМФ Хидроморфология 
ХБМ Хидробиологичен мониторинг 
ХМС Хидро-метрична станция 
ХГС Хидрогеоложки структури 
ХПК Химично потребление на кислород 
ХТС Хидротехническо съоръжение 
ШК Шахтов кладенец 
ШО Широка общественост 
ЮИ Югоизток 
ЮЗУ Югозападен университет 
EQR Коефициент за екологично качество 

ICPDR Международна комисия за защита на река Дунав 
JICA Японска агенция за международно сътрудничество 
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І. Общо описание на характеристиките на басейна на река Доспат 
 
1. Общи характеристики 
 
1.1 Географски граници 

 
Водосборният басейн на река Доспат  е разположен в Югозападна България и 

попада изцяло във Велийшко – Виденишки и Дъбрашки дялове на Западните Родопи. Река 
Доспат е с трансграничен характер. Тя се влива в река Места  на територията на 
Република Гърция.  

Басейнът на реката на българска територия  граничи с басейна на р.Места, 
държавната граница с Р Гърция и басейна на р. Марица (попадаща в Източнобеломорски 
район за басейново управление).  

 
Речния басейн на река Доспат е представен на Карта Ι.1 
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Карта І.1 Речен басейн на река Доспат
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1.2 Екорегиони 
Речният басейн на река Доспат, като част от Западнобеломорски район се намира 

изцяло в екорегион № 7 “Източни Балкани” (виж обща част ПУРБ). 
 
1.3. Характерни особености на  басейна на река Доспат  
 
1.3.1. Физико-географска характеристика 
 
Река Доспат извира под Розов връх   (1643 м) и пресича държавната граница на 600 

m надморска височина и координати 41º30’10” с.ш. и 24º04’20” и.д.. Площта на 
водосборната й област е 635 км2 при средна надморска височина 1375 м. Дължината на 
реката до границата е 96 км. В горното си течение реката меандрира през Доспатската 
котловина с височина (1150-1200 м), част от която е залята от водите на язовир Доспат. 
След язовирната стена реката преминава вулканската теснина, навлиза в долинното 
разширение около с.Барутин и през скалистото гранитно дефиле напуска пределите на 
страната. Доспатската долина е забележителна с неповторима живописна природа, китни 
селища и изключително ценното богатство – изобилие от студени планински води. Тук е 
изградено първото стъпало от впечатляващата по замисъл, проект и реализация - огромна 
за мащабите на страната водносилова каскада “Доспат – Девин – Кричим” (“Доспат - 
Въча”) - част от която е хидровъзела “яз. Доспат”. Водата от хидровъзела се пренасочва 
към ВЕЦ „Тешел“ и след това по веригата, както следва: ВЕЦ „Девин“, язовир Цанков 
камък, ВЕЦ „Цанков камък“, язовир Въча, ПАВЕЦ „Орфей“, язовир Кричим, ВЕЦ „Въча -
ІІ“,  ВЕЦ „Въча - І“ и  ВЕЦ „Кричим“.  

Най-големият ляв приток на река Доспат е река Сърнена, течаща през Виденишкия 
рид с дължина 39,2 км, площ на водосборната област 181,1 км2. Устието й е при с. Барутин 
на разстояние 24,9 км от държавната граница. Други по-големи притоци от І и ІІ порядък 
са Беладоново дере, Черешковица (ляв приток на река Сърнена), Владово дере, Гърчаво 
дере, Осинска, Барутинска река (ляв приток на река Осинска) и Жижовска. 

   
1.3.1.1 Релеф  
 
Релефът на водосбора на р. Доспат е високопланински, силно и дълбоко разчленен 

от долинната, с речна и овражна мрежа. Сред високо издигнатите гористи върхове, 
скалисти ридове и била се редят дълбоки долини, долинни разширения и котловини. 

 
1.3.1.2. Геоложки строеж 
 
В геолого – тектонско отношение районът е добре изучен. Има съставена геоложка 
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карта в М 1:100 000. В геоложкия строеж участват докамбрийски, юрско – долнокредни, 
горнокредни скали, палеогенски и неогенски седименти и кватернерни отложения.  

Към горната креда се отнасят гранитоидите от Барутин – Буйновския и 
Долнодряновския интрузиви, заедно с многобройни малки тела и дайки в близост до тях.  

Барутин – Буйновския интрузив заема площ от 200 км², като по-голямата част е на 
територията на Р Гърция. Разкрива се южно и югоизточно от град Доспат по поречията на 
реките Доспат, Буновска и Триградска. Представен е от среднозърнести биотитови 
гранити, а в периферията с преход към дребнозърнести, порфироидни, пегматитови 
гранити. Интрузивното тяло е с неправилна форма. Вместено е в докамбрийските 
метаморфити и се припокрива от терциерни седименти и вулканити. 

Долнодряновският интрузив е представен с малка част от източната си периферия. 
Изграден е от среднозърнести биотитови, двуслюдени или мусковитови гранити. Разкрива 
се западно от селата Кочан и Фъргово. 

Палеогенските седименти се установяват в няколко грабена. Между грабените, в 
карстови форми за запазени части от основата на палеогена. Палеогена е представен от: 

- Брекчоконгломератна задруга – І хоризонт, която заляга върху различни нива на 
докамбрийските метаморфити и горнокредните гранитоиди.  

- Туфогенно – пясъчникова задруга – ІІ хоризонт, която заляга над 
брекчоконгломератната задруга и се покрива от скалите на Брацигова – Доспатския 
вуркански масив. Изградена е преобладаващо от пясъчници, сред които се срещат 
алевролити, аргилити, варовици, туфи, въглищни прослойки и конгломерати. 

Палеоген – неоген е представен от Брацигово – Доспатски вулкански масив, 
представен от туфи, игнимбрити и лавобрегчи. Най-разпространени са игнимбритите. 

Неогена е представено от брекчоконгломератно – пясъчникова задруга, разкриваща 
се по южния склон на билото Дъбраш и около село Змейца. Заляга върху Барутин – 
Буйновския плутон, палеогенските седименти и Брацигово – Доспатския вулкански масив. 

Кватернерните отложения са с повсеместно разпространени и имат малка мощност. 
Алувият е образуван по реките Доспат и Сърнена. Представен е от полигенни, 
несортирани и неспоен гравий, чакъл и валуни (до блокове). Косо, слоесто сред тях идват 
пясъчни лещи и прослойки. Делувиални шлейфове са образувани по склоновете на 
вододелите и долината на река Доспат. 

Областта се характеризира със сложен тектонски строеж, който се определя от 
налагането на деформации, свързани с докамбрийския и фанерозойския мегаетапи. 

 
1.3.1.3. Климатична характеристика 
 
Водосборът  на река Доспат попада в зоната на континентално-средиземноморска 

климатична област с планински и среднопланински климатичен район.Климатът се 
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изменя в диапазон според надморската височина, средно между 1100 и 1530 м със средна 
надморска височина 1323 м.  

Зимата е студена, със средна температура за месец януари  - 26,7º  С. Според 
значителната надморска височина снежната покривка се задържа от 40 – 70 денонощия. 

Пролетта е предимно хладна за южното положение на района, започва едва към 
края на месец март или началото на април. Пролетните мразове се прекратяват около 
началото на месец май.  

Лятото е предимно прохладно, но в ниските части на района е сравнително по-
топло. 

1.3.1.4. Валежи 
 
В поречие Доспат средногодишните стойностти на валежите достигат до около 900 

÷ 1000 мм. През зимата сумата на валежите е най-голяма в сравнение с другите сезони – 
средно между 200 и 240 мм. Сумата на валежите през пролетта е между 200 и 225 мм. 
През лятото валежите се изменят в границите около 170 – 230 мм, а през есента - сумата е 
средно между 160 и 200 мм.  

Максималните денонощни валежи имат средни месечни стойности от 26 мм до 29 
мм, в периода от месец октомври - месец януари и през периода месец юни и месец  
декември. В останалите месеци те са от 18 до 20 мм. Абсолютните максимуми на 
денонощните валежи по месеци са най-високи през месец ноември, месец март и месец 
юли.  

 
 
1.3.1.5. Температури 
 
Средните температури на въздуха през различните сезони се движат в голям 

диапазон - през месец януари средната температура е -26,7°С, през  пролетта е 5°С, за 
месец юли около 21 и 22°С и за октомври около 1,5 - 2°С. 

През лятото максималните температури не надвишават 33 - 35°С, като в по-
високите части на района са предимно до 30°С. Есента е по-топла от пролетта. 

 
1.3.1.6 Влажност 
 
Относителната влажност на въздуха в студеното полугодие е 80 – 85 %, а в топлото 

– 65 – 75%.  
1.3.2. Хидроложка характеристика.  
Формирането на водните ресурси в долината на река Доспат е в непосредствена 

връзка с геоморфоложките, климатичните и геоложките фактори.  
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В геоморфоложко отношение, водосборната и област попада в Рило-Родопската 
област и представлява част от Македоно-Тракийския масив. Речната мрежа и 
водосборният басейн са разположени в южните склонове на Западните Родопи, 
характеризиращи се със заоблени и плавни форми. Основните морфострукторни единици 
са със северозападна ориентация – планинско било между реките Доспат и Сърнена и 
удължена в същата посока Доспатска котловина. Характерно за водосбора е голямата 
стойност на  коефициента на развитие на водоразделната линия  - 2,13.   

Основната част от водосбора на река Доспат попада в среднопланинския височинен 
пояс (1000÷1600 м. н.в.). Голямата надморска височина дава отражение и върху гъстотата 
на речната мрежа. Поради специфичната климатична обстановка, отточният режим на 
реките във водосбора се характеризира с добре изразено пролетно пълноводие през 
месеците април – май и есенно маловодие през месеците септември – октомври.  

Речният отток, както и подземните води имат снежно-дъждовно подхранване.  
Пунктове за наблюдение от опорната хидроложка мрежа в Доспатския водосбор 

към момента не съществуват.  До 1969 г. във водосбора са били изградени и 
функционирали общо 5 ХМС: на река Доспат 2 (две) станции -  при с.Барутин – 1946-1950 
г. и при гр.Доспат -1946-1967 г.,  на нейния приток река Сърнена (Караджадере) в 
местността Горски колиби – 1951-1969г,  при с.Змеица 1950-1968 г и при с.Барутин 1946 – 
1958г. Данните от налюденията при тези ХМС са частично използваеми при определяне 
на регионалните зависимостти и привеждане на данните към еднакви периоди на 
наблюдения за периода до 1969г.  

В момента се поддържат само хидрометричните пунктове на събирателните 
деривации от ведомствената мрежа на АД “Язовири и каскади”. 

Естественият повърхностният воден отток при средна по водност година е 182.59 
млн.м3 /год.. 

 
1.3.3. Хидрогеоложка характеристика 
 
1.3.3.1. Описание на главните хидрогеоложки структури и типове подземни води   
 
Поречието на река Доспат е разположено изцяло в обхвата на  Западнородопския 

срединен масив. 
Сред доминиращия обхват на докамбрийските метаморфни комплекси, 

изграждащи. Западнородопския масив сравнително водоносни се явяват напуканите и 
разломени гнайси, мигматити и мрамори. 

Вулканогенно - седиментният комплекс, представен от туфи, туфити и глинеси 
скали е по - слабо водоносен.  

Главни хидрогеоложки системи във водосбора на река Доспат се явяват  
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- Хидрогеоложките системи Велийца (Розов връх); 
- Хидрогеоложките системи Дъбраш; 
- Хидрогеоложките системи Доспат; 
Типовете подземни води в Хидрогеоложките структури по поречието на река 

Доспат, по- детайлно са описани в характеристиките на подземните водни тела.  
Поречията на реките Струма, Места и Доспат са сред най-водоносните речните 

басейни в страната, с най-голям годишен обем на отточните водни количества обуславящи 
се от: 

 - Води в хидрогеоложките и хидроложки структури подхранени от 
планинските масиви на Рила, Пирин и Западните Родопи. 

 - Води в карстови басейни и водоносни колектори в кристалинните и 
пукнатинни масиви; 

 - Големите количества валежи във високопланинските пояси. 
От приповърхностната зона на дълбоко еродираните от речната и овражна мрежа 

напукани гнайсови скални задруги се дренират многочислени извори, с дебит (Q) най-
често до 1 л/сек; значително по-рядко са пукнатинните планински извори с дебит от 2-3 
л/сек и до около 20 л/сек по тектонските зони. 

С по-висока водоносност се характеризира масива на Западни Родопи, изграден от 
гранитни и гранитоидни интрузии (плутони), внедрени сред метаморфните комплекси. 

Добри колектори на студени пресни води се явяват и риолитите и риолитовите 
туфи и туфити от Брацигово-Доспатския вулкански масив. От тях се подхранват 
множество извори, чиито дебит варира от сравнително малки водни количества до 35-50 
л/сек (изворите “Кървав дол” и “Калнаджа” край гр. Доспат).  

Кватернерните алувиални и пролувиални наноси, представени предимно от чакъли 
и пясъци в заливните и ниските надзаливни тераси, наносните и поройните конуси са най-
добрите акумулатори на порови – пресни безнапорни води.  

По физични свойства и химичен състав подземните води в региона са пресни, 
предимно хидрокарбонатни, калциеви (калциеви-магнезиеви), с минерализация (М) под 
0,5 г/л и ниска твърдост. Във високопланинските кристалинни масиви водите са меки с 
минерализация под 0,2 г/л. Във високопланинските системи на поречията преобладават 
екологично чистите, бистри и студени подземни води с благоприятни за ползване 
свойства и състав.  

 
1.3.4 Демографска характеристика  
 
 Населението на територията на Западнобеломорски район, разположено в 

поречието на река Доспат е съсредоточено в: 
- област Благоевград – населението от четири села на община Сатовча; 
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- област Смолян – само населението в община Доспат; 
- област Пазарджик – само населението от три села от община Велинград. 
Разпределението на населението за поречие Доспат е представено в Таблица І.2. 

 
 

Административното разпределение е представено в Карта І.3 
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Таблица І.2. Разпределение на населението в басейна на река Доспат  
по общини за периода 2003 – 2007 г. 

 
 

 

Поречие Област Община 

Населени 
места 

Население 
31.12.2003 
Г. 

Население 
31.12.2005 
Г. 

Население 
31.12.2006 
Г. 

Населени
е 
31.12.200
7 Г. 

Доспат Благоевград Сатовча 

с. 
Ваклиново 

1189 
 
 

1165 
 

1144 
 

1138 
 

   с. Жижево    359 
 

345 
 

352 
 

353 
 

   
с. Кочан       3027 

 
3060 
 

3058 
 

3058 
 

   с. Осина       610 
 

603 
 

597 
 

602 
 

Общо 
Община 
Сатовча   

 5185 
 

5173 
 

5151 
 

5151 
 

с.Барутин 2 014 1 970 1 949 1938 
 

с.Бръщен 846 839 830 832 
 

гр.Доспат 2 727 2 682 2 668 2648 
 

с.Змеица 1 758 1 684 1 649 1604 
 

с.Късак 821 822  822 817 
 

с.Любча 1 020 999 976 947 
 

с.Црънча 623 619 617 604 
 

Доспат Смолян Доспат с.Чавдар 382 367 362 357 
 

Общо 
Община 
Доспат       

10 191 9 982 9 873 9747 
 

Доспат Пазарджик Велинград 
с.Медени 
поляни 

729 729  
722 

722 
 

   
с.Побит 
камък 

654 669  
669 

671 
 

   
с.Сърница 3 604 3 607 3 636 3621 

 
        
Общо 
Община 
Велинград       

4 987 5 005 5 027 5014 
 

ОБЩО 
ПОРЕЧИЕ 
ДОСПАТ 

 
15 178 20 160 

   
20 051 
 

19 912 
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Населението от област Смолян, което попада в границите на Западнобеломорски 
район за басейново управление към 31.12.2006 г. наброява 9 982 души, а към 31.12.2007 г. 
е 9 747 души. В община Доспат е съсредоточено 7,6% от населението на областта. 

Общо за басейна на река Доспат към 31.12.2007 г. населението наброява 19 912 
души. Като цяло динамиката на населението показва трайна тенденция към намаление. От 
1994 г. до 2004 г. община Доспат е с колеблива тенденция: от +2,9 (1994г.) до – 2,5 
(2003г.). Естествения и механичния прираст е отрицателен. Възрастовата структура и 
образователното равнище са близки до средните за страната. 

От област Пазарджик на територията на Западнобеломорски район попадат само 
три населени места от община Велинград с общо население 5 014 души. 

В обхвата на басейна на р.Доспат попадат изцяло община Доспат и  частично 
общините  Велинград, Батак, Сатовча и Борино, както следва: 

- от  община Велинград се включат населените места:  гр.Сърница, с.Медени 
поляни и с.Побит камък.  

- от  община Сатовча се включват населените места: с.Ваклиново, с.Жижево, 
с.Кочан и с.Осина. 

- от  общините Батак и Борино се включват територии без населени места. 
 
1.3.5  Специфични особености на басейна на река Доспат. 
 
Басейна на река Доспат се характеризира със следните специфики: 
 
1.3.5.1 Трансграничен характер на басейна. 
 
Река  Доспат се влива в река Места на гръцка територия и е трансгранична река 

между Р България и Р Гърция.  
 
1.3.5.2 Прехвърляне на водни количества за различни цели в друг район за 

басейново управление. 
От басейна на Доспат се прехвърлят  сравнително големи водни маси (ср. годишно 

общо 169,3 млн.м3) в съседния Източнобеломорски район за басейново управление (ИБР) 
(Таблица І.4).  

Подробна информация за прехвърляне на води от и към Западнобеломорски район 
за басейново управление на водите е показана в Таблица І.4. 
 
 
 
Таблица І.4 Прехвърляне на водни маси от басейна на река Доспат (ЗБР) към ИБР  за басейново  
  управление 
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№  
 

 Прехвърляне на води от и към Западнобеломорски район Wср.год. 
млн. м3 

 А.От ЗБР към ИБР  
От поречие Доспат към поречие Марица (Въча) (чрез яз.”Широка поляна”, 
язовир”Доспат” и шахта „Змеица”) 

 

 От река Доспат към язовир”Широка поляна”  
1. Водохващане “Сърница” (язовир“Караджа дере”) 20,0 
 От река Доспат към каскада “Доспат-Въча”  
2. Водохващане “Змеица” (шахта “Змеица”) 40,0 
3. От река Доспат чрез язовир”Доспат”  98,0 
4. Канал “Осина”  11,3 
 Общо 169,3 
   
 Всичко от поречие Доспат 169,3 

 
При с.Змеица е изградена шахта „Змеица” в която постъпват водите  от 

водохващане “Сърнена” и водохващане “Беладоново дере” (улавя водите на три дерета – 
леви притоци на река Сърнена). Уловените води от шахтата се  прехвърлят, чрез каскада 
“Доспат - Въча” към басейна на река Марица (ИБР). Шахта “Змеица” е с диаметър 4,50 м 
и дълбочина 97,63 м. Тя е хидравлично свързана с яз.“Доспат” посредством напорния 
тръбопровод на каскада “Доспат - Въча”. Поради по-високата си кота, при спиране на 
работа на ВЕЦ “Тешел” събраните води в нея автоматично се прехвърлят в яз.“Доспат”. 

Всички води прехвърлени от поречие Доспат и поречие Места се обработват 
многократно енергийно, чрез каскади от водноелектрически централи и след това се 
използват за водоснабдяване и напояване в басейна на река Марица (ИБР). Деривациите  
се поддържат на много добро ниво от П“Язовири и каскади” НЕК-ЕАД  гр.София. 

 
1.3.5.3. Наличие на елементи от Националната екологична мрежа. 
Характерно за водосбора е, че в голяма част от него се намират места, включени в 

Националната екологична мрежа, включително и тези по НАТУРА 2000  (отразени в 
раздел 3) 

В поречието на река Доспат няма обявени резервати. 
Със заповед NoРД-406 от 07.07.2008 г. на Министъра на околната среда и водите е 

обявена защитена местност „Караджа дере”. Защитената територия е с площ 10093,2 
декара и включва имоти в землищата на град Доспат и село Касък. Целта е да се опазят 
защитени растителни и животински видове, както и природни местообитания и 
растителни съобщества по поречието на река Сърнена и прилежащите й територии.  

 
 
1.3.5.4. Изградени язовири за различни цели 
 В басейна на река Доспат са изградени 3 броя язовири с основно 

предназначение за енергетиката – яз. „Доспат” (1967 г.), яз. „Широка поляна” (1963 г) и яз. 
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„Караджа дере”. Пълнят се както от собствения водосбор на реките Доспат и Сърнена, 
така и чрез събирателни деривации от водосборите на реките Вищерица, Канина, 
Сатовчанска Бистрица, Осинска и Сърнена.  

Яз. “Доспат” е с каменнонасипна стена и е третият по големина язовир в България. 
Изграден е при гр.Доспат с воден обем 450 млн.м3, дълбочина до 60 м, площ на водното 
огледало 22 км2 и дължина на язовирното езеро 18 км. В язовира се ретензират водите от 
собствения водосбор на едноименната река и от 3 събирателни деривации. Площта на 
собствения водосбор на река Доспат до мястото на някогашната ХМС № 260 при 
гр.Доспат е около 236 кв.км. Събирателните деривации са СД „Вищерица – Канина”, СД 
„Сатовчанска Бистрица” и СД „Осина”. Те са изградени на   едноименните реки -  притоци 
на реките Места и Доспат и улавят повърхностните и дренираните подземни води във 
водосборите си. Изтичалото на СД “Вищерица-Канина” зауства в реката на около 12,0 км 
преди гр.Сърница,  изтичалото на СД “Сатовчанска Бистрица” в близост до гр.Сърница 
(опашката на язовира), а изтичалото на СД “Осина” на около 2,0 км преди стената на яз. 
“Доспат”.  

На Керелова река (ляв приток на река Сърнена ) е изграден яз. „Караджа дере” с 
обем 0,121 млн.м3. Чрез него, по помпен начин, част от водният отток на река Сърнена се 
прехвърля в яз. „Блатото” и яз. „Широка поляна”. От тях водата се насочва по гравитачен 
път към яз. „Голям Беглик” (яз.”Васил Коларов”) от Баташкия водносилов път. 

В Таблица І.5 са показани основни данни на двата по-големи язовири на река 
Доспат. 

Таблица І.5 Характеристики на по-големите язовири в басейна на река Доспат. 
 

№ Име на 
язовира 

Река Годи-
на 
на 
вли-
зане 

 в  
експло-
атация 

Цел на 
ползване

Висо-
чина 
на 

стената 
(м) 

Дължи-
на 
на ко-
роната 

(м) 

Общ  
обем 

(м3x106) 

Полезен 
обем 

(м3x106) 

Мъртъв 
обем 

(м3x106) 

Площ 
на 
вод-
ното 
огле-
дало 
(км2) 

1.  
“Доспат” 

Доспат, 
Вищерица, 
Канина, 
Сатовчанска 
Бистрица, 
Осинска и 
шахта 
„Змеица” 

1967 Е 65,50 270,00 446,40
0 

431,400 15,000 22,0 

2.  
“Широка 
поляна” 

Соствен 
водосбор, 
Сърнена и 
Черни дол от 
ИБР 

1963 Е 21,20 80,00 24,000 20,700 3,300 4,300 
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Легенда:  ПБВ – питейно-битово водоснабдяване 
 ПВ – промишлено водоснабдяване 
 Н – напояване ;  
 Р – риборазвъждане 
 Е – енергетика 
 

1.3.5.5. Наличие на минерални находища  
 
В басейна на река Доспат няма установени находища и проявления на минерална 

вода публична общинска собствоност. Такива не фигурират и в Закона за водите - 
Приложение № 2 „Списък на находищата на минералните води изключителна държавна 
собственост”. 

 
2. Характеристика на повърхностните води 
 
2.1. Идентифициране на “категориите” повърхностни води. 
 
Във  водосбора на река Доспат като част от  Западнобеломорски район са 

определени две категории повърхностни води: 
- категория “река”;  
- категория “езеро”. 
2.2. Типология на повърхностните води. 
При определяне на типологията на повърхностните води, категория “река” в 

поречие Доспат е използвана „Система Б” от приложение ІІ на Рамковата директива за 
водите 2000/60/ЕС. 

Използвани са два вида показатели – задължителни и избираеми.  
Задължителните показатели за категорията “река” са: 
1. Eкорегион (7 - Източни балкани), 
2. Надморска височина, 
3. Доминиращ субстрат,  
4. Характер на водното течение, 
5. Геология, 
6. Размер (големина на водосборната площ).  
Тези показатели са показани в Таблица І.19:  (в общата част на ПУРБ) 
Съответните типове категория “река” за ЗБР, които са 12 на брой  са показани на 

Карта  І.21  , а кодирането им е представено в таблица І.20  (в общата част на ПУРБ). 
За басейна на река Доспат са определени 1 тип категория “река” и 5  водни тела 

представени в Карта  І.6  и   Таблица І.7. 
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Таблица І.7 Типове водни тела категория “река” в басейна на река Доспат. 
 

Тип водно 
тяло 

Описание на типа Поречие 
Доспат 
бр. ВТ 

TR33 021111 5 
 Общ брой за поречието 5 

 
 

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

Западнобеломорския 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 , 
5. размер (площ), 
6. соленост  
Тези показатели са показани в Таблица І.22  (в общата част на ПУРБ). 
 
В Западнобеломорски район  са определени с 4 типа категория “езеро”  и 5 типа 

приравнени към „река” (представляващи язовири на реки).  Кодирането им е представено 
в Таблица І.23 и Таблица І.23.1 (в общата част на ПУРБ). 

За басейна на река Доспат няма определени типове в категория „езеро”.  
Определени са  2 типа в категория “река” (приравнени към „река”). Това са 2 водни 

тела, представляващи язовири на реки. Представени са на Карта І.8 и Таблица І.9.  
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Таблица І.9 Типове водни тела категория “река”(приравнени към „река”) 

в поречие Доспат. 

 

 

 

 

 

 

2.3. Избор на референтни условия и/или места и максимален екологичен 

потенциал на водните тела. 

Определянето на референтите условия за басейна на река Доспат като част от 

Западнобеломорски район е представено в т.2.3 от Общата част на ПУРБ. 

 

2.4. Определяне на водните тела за всяка категория повърхностни води. 

Начинът за определяне на водните тела  е описан в т.2.4 от  Раздел 1 в Общата част 

на ПУРБ. 

В Западнобеломорски район в категорията “река” са определени общо 122 броя 

водни тела и 17  типа, определени както следва: 

- водни тела категория „река” – 116 бр. в 12 типа; 

- водни тела приравнени към „река” – 6 бр в 5 типа (язовири на реки). 

 За категорията “езеро” са определени 10 броя водни тела в 4  типа. 

Определените повърхностни водни тела категория “река” общо за Западно-

беломорски район са представени в Таблица І.28.1 и Карта І.29 (в общата част на ПУРБ), а 

разпределението на типовете по поречия в Таблица І.30 (в общата част на ПУРБ). 

Определените повърхностни водни тела категория “езеро” общо за Западно-

беломорски район са представени в Таблица І.31 и на Карта  1.32(обща част на ПУРБ).. 

 

2.4.1 Определяне на водните тела за всяка категория повърхностни води в басейна 

на река Доспат. 

 

В басейна на река Доспат в категория „река” са определени общо 7 броя водни тела 

в 3 типа,  както следва: 

- водни тела  категорията “река”   -     5 броя водни тела в  1  тип. 

- водни тела приравнени към „река” - 2 броя водни тела  в 2 типа(язовири на реки). 

Определените повърхностни водни тела категория “река”  и приравнени към „река” 

в басейна на река Доспат са показани  в Таблица 1.9. и на Карта І.10, а разпределението 

по типовете в  Таблица І.11. 

 

Тип 

водно 

тяло 

Описание 

на типа 

Поречие 

Доспат 

бр. ВТ 

TE33 031010 1 

TE29 021000 1 

 Общ брой за поречието 2 
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Таблица І.9 Водни тела категория “река” и приравнени към „река” в басейна  на река 
Доспат. 
 

N по ред 
Тип водно 

тяло 
Описание 
на типа 

Код EU_CD Описание на водното тяло 

112 TR33 021111 BG4DO900R116 Река Доспат от изворите до язовир 
Доспат. 

113 TR33 021111 BG4DO135R118 Река Доспат от язовир Доспат до 
българо-гръцката граница. 

114 TR33 021111 BG4DO600R120 
Река Сърнена река с левия си 

приток Керелова река от изворите 
до вливането й в река Доспат. 

115 TR33 021111 BG4DO135R121 Река Осинска от изворите до 
вливането й в река Доспат. 

116 TR33 021111 BG4DO600R122 Река Жижовска от изворите до 
вливането й в река Доспат. 

121 TE29 021000 BG4DO900R117 ЯЗОВИР ДОСПАТ 

122 TE33 031010 BG4DO600R119 Група - ЯЗОВИР ШИРОКА 
ПОЛЯНА, ЯЗОВИР БЛАТОТО 

 

 

Таблица І.11. Разпределение на типовете водни тела категория “река” и приравнени към „река  в 
басейна на река Доспат. 

 
Тип водно 

тяло 
Описание на типа Поречие 

Доспат 
бр. ВТ 

TR33 021111 5 
TE29 021000 1 
TE33 031010 1 

 Общ брой за поречието 7 
 

 
 
В басейна на река Доспат няма определени водни тела категория „езеро”. 
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2.5. Силно- модифицирани и изкуствени водни тела. 
 
На територията на ЗБР са определени са 24 броя силномодифицирани водни тела, 

от които 12 бр. категория “река “, 6 бр. приравнени към „река“ (язовири на реки) и 6 бр. 
категория “езеро” на базата на критериите, посочени в раздел І от общата част на ПУРБ – 
Таблица І.34.  

Общо за Западнобеломорски  район са определени са 18 броя СМВТ категория 
“река” и приравнени към „река“ , които са представени в Таблица І.35 и на Карта І.36. 
(раздел І от общата част на ПУРБ). Определените СМВТ категория “езеро” в ЗБР- 6 бр. 
язовири с площ над 0,5 кв.км, посочени в Таблица 1.37 и на Карта 1.38 (раздел І от 
общата част на ПУРБ). 

В басейна на река Доспат  са определени 2 броя силномодифицирани водни тела 
категория “река “ (приравнени към „река”). Няма определени силномодифицирани водни 
тела  категория “езеро” . 

Определените СМВТ приравнени към „река” са  посочени в Таблица І.12 и на 
Карта І.13. 
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Таблица І.12  Силномодифицирани водни тела, приравнени към “река”в басейна на река 

Доспат 

 

№ 
по 
ред 

Тип 
водно 
тяло 

Описание 
на типа 

Код EU_CD Описание на водното тяло 

121 TE29 021000 BG4DO900R117 ЯЗОВИР ДОСПАТ 

122 TE33 031010 BG4DO600R119 Група - ЯЗОВИР ШИРОКА ПОЛЯНА, 
ЯЗОВИР БЛАТОТО 

 

 

 

 

3.Характеристика на подземните  водни тела в басейна  на река Доспат 
 
3.1. Определяне на подземните водни тела. 
 
Начинът на определянето на подземните водни тела във водосбора на река Доспат 

като част от ЗБР  е описан в общата част на ПУРБ , т. 3.   
3.2. Първоначална характеристика на подземните водни тела.  
 
Подземните водни тела по поречието на река Доспат са определени в 4 слоя и са 6 

на брой. Представени са в Таблица  І.14 и Карта І.15, както следва: 
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Република Гърция

BG4G0000Pt1030
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Км.

WGS 84, UTM 35N

Държавни_граници

Граници_БДЗБР

Басейн на р.Доспат
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Таблица І.14 Подземни  водни тела в басейна  на река Доспат 

 
Номер Слой Стар код Нов код Име 

1 кветернер  
BG146 BG4G000QNPg010

Порови води в кватернер-Неоген-Палеоген - 
Доспат 

          
2 палеоген няма BG4G00000Pg038 Порови води в палеогенски седиментен комплекс 

          

3 
няма 

BG4G00000C2020 
Пукнатинни води в Барутин-буйновски интрузив, 
Долнодряновски плутон 

4 
BG160 

BG4G000PzC2021 
Пукнатинни води в Южнобългарски гранити, 
Калински плутон 

5 

пукнатинни 
няма 

BG4G000PtPz026 

Пукнатинни води в Западно-родопски 
метаморфити - гнайси, шисти, мрамори, 
амфиболити 

     
6 карст няма BG4G0000Pt1030 Карстови води в Сатовчански карстов басейн 

 

Определените подземни водни тела по поречието на река Доспат са: 
І слой  – “Кватернер” –    1 водно тяло; 
ІІІ слой – “Палеоген” -     1 водно тяло ; 
V слой – “Пукнатинни” - 3 водни тела; 
V слой –  “Карст”    -    1 водно тяло. 

  
 

 3.3 Допълнителна  характеристика на подземните водни тела  
 
За всички водни тела определени в басейна на р. Доспат  като част от  

Западнобеломорски район е направена и допълнителна характеристика която включва: 
площ на водните тела; 
дълбочина на водоносния хоризонт; 
хидравличен тип и структура на водоносния хоризонт: безнапорен, полунапорен, 

полунапорен и напорен тип. 
характеристики на покриващите водното тяло пластове в зоната на подхранване; 
литоложки строеж на водното тяло; 
средна дълбочина на водоносния хоризонт в м. 
 
За всяко подземно водно тяло е представена характеристика, както следва: 
 
Порови води в кватернер – неоген – палеоген – Доспат.  
Код: BG4G00QNPG010 
Това тяло представлява сложен грабен и е с площ 64 км2.  
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99,6 % от територията на тялото или 63,54491562 км² попада в поречието на река 
Доспат, а останалата част – 0,4 % или 0,25393389  км² в поречието на река Места 

Грабенът е запълнен с кватернерни, неогенски (плиоценски) и палеогенски 
отложения. С най-поляма водообилност се явяват кватернерните алувиални и 
пролувиални отложения. 

Алувият е образуван от река. Доспат. В алувиалните отложения се е формирал общ 
слабо напорен и безнапорен подземен поток, дрениращ се от Река Доспат. 

Плиоценът е разпространен в северната част на грабена и е представен от 
слабоспоени конгломерати в основата и над тях в алтернация глинести пясъчници, пясъци 
и песъчливи глини. 

Палеогенът е представен от дебелослойни пясъчници, които в долната част на 
разреза алтернират с конгломерати, а нагоре с глинести и мергелни шисти. Горната част е 
практически неводоносна. 

Средната водопроводимост за тялото е под 50 м2/дн,  коефициентът на филтрация е  
под 50 м/дн.  Средния модул на подземния отток е около 3,0 л/сек/км2 

Подхранването на подземния поток става главно от реките, притоци на река Доспат 
и от инфилтриралите се валежни води. Типа на водоносния хоризонт е безнапорен. 

Не са идентифицирани водни или сухоземни екосистеми, или повърхностни водни 
тела, с които подземното водно тяло е свързано. 

 
Порови води в Палеогенски седиментен комплекс. Код : BG4G0000Pg038  
Площта на подземното водно тяло е 1147 км2.  
1015,474804 км² от неговата площ попада в поречието на река Струма, което 

представлява 88,52 % от площа. Сравнително малка част от площта на водното тяло 
попада в поречието на река Места - 89,12227231 км² (7,77 %) и в поречието на река Доспат 
– 32,71628524 км² (2,85 %).  

           Дълбочината на залягане на водовместващите скали и в трите поречия е 
около 150 м и са представени от туфи, туфопясъчници, песъчиво - глинести прослойки. Те 
са са слабо водоносни и имат ниски филтрационни свойства. 

Средната водопроводимост е под 50 м²/дн. Коефициентът на филтрация е под 3 
м/дн. Площта на зоната на подхранване общо за трите поречия е 1147 км2. Средния модул 
на подземния отток е около 0,5 л/сек/км2. Основното подхранване е от инфилтрация на 
валежите. Типа на водоносния хоризонт е безнапорен. Връзката между повърхностни и 
подземни води е затруднена. 

Не са идентифицирани водни или сухоземни екосистеми, или повърхностни водни 
тела, с които подземното водно тяло е свързано. 

 
Пукнатинни води в Барутин – Буйновски интрузив, Долнодряновски плутон. 
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 Код: BG4G0000С2020 
 Площта на водното тяло е 178 км2.  
76,67 % от територията на тялото или 136,5571684 км² попада в поречието на река 

Доспат, а останалата част – 23,33 % или 41,55311536  км² в поречието на река Места 
Мощността на водовместващите слоеве варира от 50 - 250 м. Преобладават 

среднозърнестите биотитови гранити. Гранитите са слабо водоносни и имат ниски 
филтрационни свойства. 

Средната водопроводимост е 100 - 200 м2/дн. Коефициентът на филтрация е под 2 
м/дн. Площта на зоната на подхранване е 178 км 2. Средния модул на подземния отток е 
2,0 л/сек/км2.  Подхранването на тялото е предимно от валежите и топенето на снеговете.  

Типа на водоносния хоризонт е безнапорен. Връзката между повърхностни и 
подземни води е затруднена. 

Не са идентифицирани водни или сухоземни екосистеми, или повърхностни водни 
тела, с които подземното водно тяло е свързано. 

 
Пукнатинни води в Южнобългарски гранити, Калински плутон. 
Код: BG4G00PzC2021  
Площта на водното тяло е 2409 км2.  
Площа на водното тяло е доста голямо и поради тази причина попада в поречията 

на реките Струма, Места, Доспат, Искър и Марица. Разпределението на площите по горе 
изброените поречие е следното:   

- 11,58 % - в поречието на река Струма или 279,0954819 км2; 

-  34,51 % - в поречието на река Места или 831,3247464 км2; 
- 4,83 % - в поречието на река Доспат или 116,4716668 км2 
- 11,50 % - в поречието на река Искър или 277,116769 км2 (БДДР - Плевен) 
- 37,57 % - в поречието на река Марица или 905,105268 км2 (БДИБР - Пловдив) 
Мощността на водовместващите слоеве варира от 50 - 250 м. Преобладават средно 

до дребнозърнестите биотитови гранити. Гранитите са слабо водоносни и имат ниски 
филтрационни свойства. 

Средната водопроводимост е 100 - 200 м2/дн. Коефициентът на филтрация е под 2 
м/дн. Средния модул на подземния отток е 2,0 л/сек/км2. Подхранването на тялото е 
предимно от инфилтрация валежите и топенето на снеговете.  

Типа на водоносния хоризонт е безнапорен. Връзката между повърхностни и 
подземни води е затруднена. 

Не са идентифицирани водни или сухоземни екосистеми, или повърхностни водни 
тела, с които подземното водно тяло е свързано. 

 
Пукнатинни води в Западнородопски метаморфити.  
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Код: BG4G00PtPz026 
Площта на водното тяло е 581 км2.  
20,66 % от територията на тялото или 118,7434963 км² попада в поречието на река 

Доспат, а останалата част – 79,34 % или 456,0573562  км² в поречието на река Места 
Дебелината на слоевете достига 1000 - 1200 м. Представени са от гнайси, шисти, 

мрамори, амфиболити. Те са слабо водоносни и имат ниски филтрационни свойства. 
Средната водопроводимост е под 50 м2/д. Коефициентът на филтрация е 2 м/дн. 

Площта на зоната на подхранване е 581 км2. Средния модул на подземния отток е 3,0 
л/сек/км2. Подхранването на тялото е предимно от валежите и топящите се снегове. Типа 
на водоносния хоризонт е безнапорен. Връзката между повърхностни и подземни води е 
затруднена. 

Не са идентифицирани водни или сухоземни екосистеми, или повърхностни водни 
тела, с които подземното водно тяло е свързано. 

 
Карстови води н Сатовчански карстов басейн.  
Код: BG4G000Pt1030   
Площта на водното тяло е 55 км2.  
Само 17,34 % от територията на тялото или 9,538813692 км² попада в поречието на 

река Доспат, а останалата част – 82,66 % или 45,48108772  км² в поречието на река Места 
Мощността на слоевете достига 100 - 200 м. Сатовчански карстов басейн е изграден 

от триаски варовици, мергели и доломити. Налице е една антиклинала, силно усложнена 
от разломната тектоника. 

Окарстените среднотриаски варовици, мергели и доломити изграждат бедрата на 
антиклиналата. Подхранването на карстовия поток става от инфилтриралите се валежни и 
овражни води.  

Средната водопроводимост е под 50 м2/дн. Коефициентът на филтрация е под 5 
м/дн. Площта на зоната на подхранване е 16 км2. Средния модул на подземния отток е 3,0 
л/сек/км2 . Подхранването е от валежите и речно. Връзката между повърхностни и 
подземни води е пряка. 

Не са идентифицирани водни или сухоземни екосистеми, или повърхностни водни 
тела, с които подземното водно тяло е свързано. 
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ІІ. Кратък преглед на значимите видове натиск и въздействие в 

резултат от човешка дейност върху състоянието на повърхностните и 
подземните води. 

 
В тази част от Плана за управление на Речния басейн е представена информацията 

за различните видове натиск, които оказват влияние върху състоянието на повърхностните 
и подземните води в басейна на река Доспат. Такъв преглед и идентификация на значимия 
натиск и въздействия са необходими за изготвянето на програмите от мерки, за онези 
повърхностни и подземни водни тела, които са в риск да не постигнат добро състояние до 
2015 г. Дефинирани са конкретните причини и антропогенни въздействия, които влошават 
състоянието на водните тела.  

 
 

1. Преглед на значимите видове натиск и въздействие в резултат от човешката 
дейност върху състоянието на повърхностните води в басейна на река Доспат. 

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

количеството и качеството на водите в басейна на река Доспат, която беше събрана, 
систематизирана и анализирана, а именно : 

- данни от издадени разрешителни за водоползване – заустване на отпадъчни води, 
водоползване за питейни нужди, напояване, промишлени нужди, хидроенергетика, 
изграждане на съоръжения и системи във водните обекти и други; 

- данни от контролни дейности по състояние на водни обекти, водовземни 
съоръжения и по издадени разрешителни; 

- данни от мониторинг на имисионното състояние на повърхностните води в 
рамките на националната мрежа за мониторинг на водите; 

- данни от стартиралите през 2008 г. програми за контролен и оперативен 
мониторинг на повърхностни и подземни води на БД ЗБР - Благоевград, осъществявани 
съгласно изискванията на чл. 8 от ЕРДВ, както и данни от оперативен мониторинг до юни 
2009 година; 

- данни от направени проучвания, пробовземания, измервания и изследвания в 
рамките на различни национални и международни проекти, обхващащи като тема 
различните параметри на състоянието на повърхностните и подземните води в 
Западнобеломорски район.  
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1.1. Видове значими точкови източници за замърсяване на повърхностните 
води. 

1.1.1. Зауствания от градски пречиствателни станции за отпадъчни води: 
В басейна на река Доспат няма изградени ГПСОВ, които да пречистват водите от 

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

действащи ПСОВ: 
Град Доспат – 2 668 реални жители. Населеното място е със смесена 

канализационна система. Изграден е главен канализационен колектор, обслужващ около 
2682 жители/3218 е.ж. Има издадено разрешително за ПСОВ - гр.Доспат за 9500 е.ж., с 
водоприемник – р.Доспат и разрешено водно количество за заустване годишно 220752 
м³/год. ПСОВ е в процес на проектиране и строителство. 

Град Сърница - 3 636 реални жители. Населеното място е със смесена 
канализационна система. Изградена е 80 % от канализацията. Отпадните битово-фекални 
и промишлени води се заустват неперечистени в язовир Доспат. Няма започната 
процедура за изграждане на ПСОВ. В БДЗБР е постъпило Заявление за откриване на 
процедура за издаване на разрешително за заустване от обект: ГПСОВ –гр.Сърница / в 
процес на проектиране и строителство/ в язовир Доспат. Преписката е изпратена по 
компетентност до Министъра на околната среда и водите. 

Село Барутин – 1 949 реални жители. Населеното място е със смесена 
канализационна мрежа. Изградена е 60 % от канализацията. Отпадните битово-фекални и 
промишлени води от населеното място се заустват непречистени в река Доспат – ІІ-ра 
категория водоприемник. Има издадено разрешително за ПСОВ – с.Барутин за 2364 е.ж., с 
водоприемник –р.Доспат и разрешено водно количество за заустване годишно 164 250 
м³/год. ПСОВ е в процес на проектиране и строителство. 

Село Змейца – 1 624 реални жители. Има издадено разрешително за ПСОВ – 
с.Змейца за 2 200 е.ж., с водоприемник – р.Бял Дунав, приток на Сърнена река, която от 
своя страна е приток на р.Доспат. Разрешеното водно количество за заустване годишно от 
ПСОВ е 289 000 м³/год. ПСОВ е в процес на проектиране и строителство. 

 
1.1.3. Значими обекти, заустващи директно във водни обекти: 
 
Липсва подробна информация за значими обекти, заустващи директно във водни 

обекти.  
С издадени разрешителни за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни 

обекти са: 
- мандра „Роси”, с водоприемник р.Доспат (с изтекло разрешително) 
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- градски събирателен колектор – гр.Доспат, с водоприемник р.Доспат. 
 
1.1.4. КПКЗ индустрия– издаване на комплексни разрешителни за комплексно 

предотвратяване и контрол върху замърсяванията 
 
В басейна на река Доспат действа един обект с издадено Комплексно разрешително 

от Министъра на околната среда и водите. Това е регионално депо за общините Доспат, 
Сатовча, Борино и Девин.  

 
1.1.5. Други индустриални замърсители 
 
В басейна на река Доспат няма информация за други индустриални замърсители.  
 
1.1.6. Разрешителен режим за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни 

обекти в Западнобеломорски район. 
 
За всички обекти, формиращи отпадъчни води в резултат на производствена 

дейност, които заустват тези води в повърхностните водни обекти в басейна на река 
Доспат, БД ЗБР – Благоевград издава разрешителни за заустване.  

За басейна на река Доспат в Западнобеломорски район - по данни на Регистъра на 
издадените разрешителни в БД ЗБР – Благоевград към 30.06.2009 г. са издадени общо 9 
броя разрешителни за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти, от 
които: 4 са за съществуващи обекти (на два от обектите разрешителното е изтекло и не е 
подновено) и 5 са за обекти със степен на изграденост – за проектиране и строителство (за 
две от тях срокът на действие е изтекъл и същите не са подновени). 

Освен тези регистрирани точкови източници на замърсяване съществуват и 
определен брой други, които не са обхванати от разрешителния режим, но техния брой с 
течение на времето намалява. 

Главните точкови замърсители на повърхностните води в басейна на река Доспат се 
явяват населените места – градове и села с изградени канализационни системи, но без 
изградени пречиствателни станции за отпадъчни води. 

 
1.1.7. Радиационно замърсяване на повърхностните води за басейна на река Доспат: 
 
Радиационното състояние на почвите, дънните утайки и отпадъчните продукти от 

дейността на обекти - потенциални замърсители в басейна на река Доспат е оценено 
посредством анализ на проби от пунктове, попадащи в мониторинговата мрежа на 
страната и проби от точки извън мрежата. Измерените стойности се сравняват с фоновите 
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величини, определени от дългогодишни наблюдения. 
Констатирани са завишени стойности на радиационен гама фон и повишени 

концентрации на съдържание на радионуклеиди в дънните утайки и почвите на местата, 
използвани за руднична дейност от бившия уранодобивен участък “Изгрев”-с. Барутин. 

В границите на участъка и на площите, върху които са водени добивни дейности са 
констатирани наднормени стойности на измерваните радиологични показатели : 

Местността “Картофена нива” – (бивш руден отвал) 
• гама фон – 0.25 – 0.90 µSv/h; 
• завишени специфични активности на определени вещества (Таблица II.1): 

 
Таблица II.1 

 
Специфична активност. Bq/kg 

U - 238 Ra - 226 Pb - 210 К - 40 

от 64 до 1575 от 81 до 2163 от 62 до 1378 от 699 до 809 
 
Рудничните води, излизащи от затопените пространства на бившия рудник и от 

геологопроучвателни изработки са с показатели под ПДК с изключение на две проби от 
прозорците на изтичане на рудничините води, които са с наднормени съдържания на обща 
бета активансот от 2.7 и 3.4 Bq/l (Таблица II.2): 

 
Таблица II.2 

 

Радиохимичен анализ  

U. mg/l Ra – 226.mBq/l 

Измерени стойности от 0.20 до 0.52 от 0.8 до 1.8 

ПДК. съгласно Наредба №6/09.11.2000 г. 2.0 2.0 

 
За този обект се извършва проектиране на комбинирано пречиствателно 

съоръжение - минерален филтър и йонообмен със смоли за очистване на рудничните води. 
Резултатите от наблюденията и анализите в рамките на провеждания контрол върху 
радиационното състояние на поречие Доспат показват, че са в добро радиационно 
състояние и стойностите на радиологичните показатели са значително под ПДК. 

Точковите източници на замърсяване в басейна на река Доспат са дадени на Карта 
II.3. 
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 1.2. Оценка на замърсяването от дифузни източници, включително преглед на 
ползването на земите. 

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

река Доспат. 
 
В настоящата оценка, като характерни за басейна на река Доспат са определени и 

ще бъдат разгледани по-подробно следните видове натиск:  
1. Дифузни замърсявания от населени места без изградени канализационни 

системи; 
2. Дифузни замърсявания от земеделски площи, третирани с торове и препарати за 

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

полученият органичен тор. 
 
Допълнително, като източници на дифузно замърсяване с не достатъчно уточнени 

параметри и величина, са разгледани в резюме: 
1. Автомобилен и железопътен транспорт, както и дейности свързани с 

поддръжката на транспорта; 
2. Нерегламентирани сметища за твърди битови отпадъци; 
3. Сметища, хвостохранилища и последици от приключила минна дейност. 
 
1.2.2. Дифузни замърсявания от населени места, без изградени канализационни 

системи. 
 
Населените места без изградени канализационни системи по експертно мнение са 

определени като един от най-значителните източници на дифузно замърсяване за басейна 
на река Доспат. Като основни вещества-замърсители, с произход от населените места са 
описани и разгледани различните форми на азот и фосфор, както и общото органично 
натоварване, отразено по БПК5. Натоварването е посочено като единица товар върху 
определена площ, в случая – килограм на декар за година.  

Оценено е влиянието на 16 агломерации (градове и села) в поречие Доспат, като в 
анализа са използвани официалните данни от преброяването на населението 2006 година, 
по данни от Националният статистически институт, ГИС слой с полигони на населените 
места, ползван от МОСВ (допълнително обработен, за да се обединят населените места с 
повече от един полигон), както и съществуващите данни за наличието и процента 
канализация на населените места. 

Като изходни количества при изчисленията за един Е.Ж са приети следните средни 
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количества: по Азот – 3,5 кг/год., Фосфор 0,7 кг/год. и биоразградима органика (отразена 
по БПК5) – 22 кг/год. Горепосочените стойности са изчислени на база нормативните 
стойности за 1 ЕЖ, заложени в Наредба № 6 от 9.11.2000 г. за емисионни норми за 
допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във 
водни обекти, от органичен биоразградим товар за денонощие, който има биохимична 
потребност от кислород за 5 денонощия (БПК5) 60 г. кислород. Като допълнителен 
източник на информация са ползвани нормите, заложени в техническите изисквания за 
проектиране на ПСОВ, както и съотношенията между ЕЖ и Една животинска единица 
(Еквивалент крава).  

За населени места, за които няма актуална и достоверна информация е използвана 
информацията, натрупана в хода на дейността на БД, като оценката е направена от 
експертите в БДЗБР - Благоевград. Населените места се разделиха на категории, за които 
се приеха следните средни проценти за обхват на канализационната система: 

• 70% за населени места от 2 000 до 10 000 жители; 
• 50% за населени места от 500 до 2 000 жители; 
• 25% за населени места до 500 жители. 

Поради състоянието на канализационните системи (амортизация и техническо 
изпълнение), средният процент на загубите от тях е оценен на 35 %, като на база на този 
процент се преизчислява какво количество отпадни води от канализационните системи, 
съответно каква част от замърсяването по азот, фосфор и БПК5 (изразено посредством 
еквивалент жители), може да се разглежда като източник на дифузно замърсяване. 

На база на гореописаните данни и допускания е направен анализ на натиска, който 
оказват населените места върху определени площи от водосбора на водните тела в 
басейна на река Доспат.  

Резултатите от анализа са представени като количество замърсител, съответно азот, 
фосфор и по БПК5 на определена площ, източник на дифузно замърсяване. Като най-
информативно и сравнимо с други норми е избрано изразяването в килограми на декар за 
период от една година. Резултатите от анализа за натоварването по БПК5 са представени 
на Карта II.4. Натоварването по азот е дадено на Карта II.5, а по фосфор на Карта II.6., 
където са обобщени резултатите и от други източници на азот и фосфор, описани по-долу. 
Визуално площите подложени на натоварване са разделени в пет категории за всяко от 
разглежданите дифузни замърсители. При интерпретирането на данните и оценка на 
натиска следва да се вземе предвид, че няма достоверни данни за това, как попадащите на 
дадена площ замърсители се натрупват, мигрират или преобразуват, като и как и при 
какви условия същите попадат във ВТ. Още повече, че така посочените дифузни 
“замърсители” на практика са хранителни вещества за формиране и увеличаване на 
първична продуктивност на екосистемите. 

 



яз.
Доспат

яз. Широка
поляна

Доспат
Осинска

Жижовска

Сърнена ре
ка

Сърнена река

Сърнена река

Доспат

±Дифузни_населени_места
БПК5 (мг/л)

0 - 10
10 - 30
30 - 50
50 - 100
>100

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

Карта II.4. Дифузно натоварването по БПК5 от населени места
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Карта II.5. Общо натоварването по азот 
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Карта II.6. Общо натоварване по фосфор 
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1.2.3. Дифузни замърсявания от земеделски площи, третирани с торове и препарати 
за растителна защита  

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

земеделски култури – реколта 2007 г.” (Бюлетин №117 – януари 2008 г.). Площите, на 
които е разпределено дифузното натоварване от земеделски дейности са определени по 
Corine landscape, като извадка на площите подлагани на интензивно земеделие от всички 
земеделски площи. Допълнително са анализирани и данни от Националната система за 
мониторинг на околна среда (НСМОС), контролен и оперативен мониторинг на биогени и 
приоритетни вещества в басейна на река Доспат. 

Данните за 2008 г. и 2009 година сочат, че в повечето случаи във водните обекти не 
се откриват пестициди, като в много редки случай във водните проби се засичат следи от 
пестициди в стойности, близки до границите на чувствителност на методите (0,0001 мкг/л) 
и много под допустимите за питейни води категория А1 (0,001 мг/л). Стойности различни 
от нула по данни от контролен мониторинг на повърхностни води в поречие Доспат са 
засечени за веществата флуорантен (0,01÷0,026 µg/dm³) и най-често и в по-значими 
количества нафтален (0,007÷0,047 µg/dm³). Тези резултати водят до извода, че към 
момента количествата и начина на ползване на ПРЗ в земеделието нямат значимо 
въздействие върху водните екосистеми на територията на БД ЗБР, тъй като 
концентрациите им във водите са минимални или въобще не се откриват. Въпреки това, 
използваните в селското стопанство ПРЗ са потенциален източник на дифузно 
замърсяване за повърхностните и подземните ВТ със значителен негативен ефект върху 
водните екосистеми. В тази връзка активните съставки на ПРЗ са основна част от 
заложените вещества в програмите за мониторинг на приоритетни и опасни вещества.  

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

на полученият органичен тор. 
 
Като основни вещества замърсители с произход от дейности, свързани с 

животновъдство са описани и разгледани общото натоварване по азот и фосфор. Не е 
правена оценка на въздействието на биоразградимата органика, оценена по БПК5, главно 
поради допускането, че голяма част от оборския тор преди да се използва преминава през 
дълъг процес на компостиране, а другата част се разпределя на практика върху почти 
цялата територия на общината. Анализите са направени по общини (Батак, Борино, 
Велинград, Доспат и Сатовча), на база на данни от преброяването на земеделските 
стопанства в България през 2003 г. по данни от Агростатистика.  

Данните за броя на животните по общини, общият товар по азот и фосфор, както и 
натоварването върху земеделските площи за една година, по общини са посочени в 
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Таблица II.7. Таблицата съдържа и обобщени данни за натоварването по общини, 
изчислено в Еквивалент животински единици. Изчисленията са направени на основата на 
модела Венерблум, като са направени и някой допускания, главно поради факта, че 
ползваната в Румъния формула не включва много от видовете животни, за които има 
данни от преброяването 2003 г. (кози, зайци, биволи и пр.).  

Анализът на получените в Таблица II.7. резултати за басейна на река Доспат сочи, 
че дифузното замърсяване (съответно натоварване на ВТ) по азот и фосфор, предизвикано 
от дейности, свързани с животновъдството, към момента може да бъде оценено като 
много слабо. Земеделските земи във всички общини в басейна на река Доспат са 
достатъчни да приемат полученият в резултат на отглеждането на животни оборски тор, 
като (при спазване на правилата за добри земеделски практики) това не би довело до 
увеличаване на натиска върху ВТ. 
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Таблица II.7. Общо натоварване по азот и фосфор от дейности свързани с животновъдството в басейна на река Доспат. 

 

Общини Биволи Крави Овце Кози Свине Едно-
копитни Птици Зайци 

Общ товар 
кг. азот за 
година за 
община 

Общо товар 
кг. фосфор 
за година за 
община 

Територия 
общината 
(декари) 

Зем. земи 
(декари) 

Натовар- 
ване по 
азот 
кг/декар 
за година 

Натовар- 
ване по 
фосфор 
кг/декар за 
година 

ЕЖЕ 
(ЕК) 

Батак 1269 874 496 136 17 252 64 120 167726 25353 678000 67785 2,5 0,4 1975 

Борино 1647 878 1661 830 109 124 1074 160 214575 33991 173000 40195 5,3 0,8 2533 

Велинград 6095 3678 4671 2275 106 831 8339 787 809255 126105 804000 95653 8,5 1,3 9546 

Доспат 2681 1660 2149 1050 3 741 293 32 374792 57910 282000 59737 6,3 1,0 4421 
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С цел да се направи обобщена оценка на комбинираният натиск върху определен 
водосбор, натоварването, предизвикано от дейности, свързани с отглеждането на животни, 
както и натоварването, получено от гореописаните източници на дифузно замърсяване, са 
илюстрирани на Карта II.5., показваща комбинираното натоварване по азот и Карта II.6., 
показваща комбинираното натоварване по фосфор. По този начин дифузното натоварване, 
предизвикано от определено вещество с различен произход (населени места, 
животновъдство, растениевъдство), може да бъде нанесено и оценено, като се отчете 
неговото натрупване и цялостното му влияние върху водосбора на водното тяло. 

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

Доспат. 
 
Автомобилният и железопътен транспорт са признати за един от значителните 

източници на дифузно замърсяване. Счита се, че транспорта е основен източник на 
замърсяване на почвите и водите с нефтопродукти и въглеводороди, както и с продукти от 
разпадането им. Друг източник на въздействие са обезлесителните мероприятия по 
железопътните линии и пътищата, когато се правят посредством пестициди. 

 
За целите на настоящият ПУРБ за басейна на река Доспат е изготвена Карта II.8. 

на вероятните зони на най-значимо въздействие от транспорт и свързани с транспорта 
дейности. Буферните зони около пътищата (площите), в които може да се очаква това 
въздействие да бъде най-силно са определени както следва:  

• За първокласни и второкласни пътища – по 50 метра от двете страни на пътя; 
• За третокласни пътища – по 25 метра от двете страни на пътя; 
• Полигоните на населените места като цяло. 
Като цяло, площите подложени на въздействие от транспорта и свързаните с 

транспорта дейности са многократно по-малки от площите подложени на въздействия от 
земеделски източници и интензивността на въздействието е значително по-малка от 
въздействието оказвано от населените места. 
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Друг значим проблем за басейна на река Доспат е проблемът с все още широко 
разпространената практика да се изхвърлят твърди битови отпадъци (ТБО) на 
нерегламентирани сметища, като най-често това са сухи дерета, дерета или заливни тераси 
на реки. Тази забранена от закона практика е причина за постоянен процес на оттичане и 
просмукване на замърсени води в повърхностните и подземните ВТ. При високи води 
съществува риск за отмиване на ТБО, като замърсяването се пренася изцяло в 
повърхностните водни тела. На практика липсва информация за точният брой и площта на 
нерегламентираните сметища, както и количеството и вида на депонираните отпадъци.  

 
На Карта II.9. са посочени известните към момента нерегламентирани сметища в 

басейна на река Доспат. 
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При анализа на дифузните източници на замърсяване се разгледаха и площите 

повлияни от минна дейност. В повечето от случаите става дума за приключил добив или 
площи използвани за депониране на хвост от минна или друга, свързана с минната 
индустриална дейност. Повечето от тези хвостохранилища са рекултивирани и по 
технологична схема екранират тялото на депото, като събират повърхностните и 
дрениращите подземни води в една точка. На практика обаче, поради естествена 
амортизация на съоръженията е възможно тези площи да се явяват източник на дифузно 
натоварване (най-вече за подземните води), като това натоварване е с трудно установими 
параметри. За басейна на река Доспат такъв източник на замърсяване се явява бившия 
уранодобивен участък “Изгрев”-с. Барутин, чието въздействие върху състоянието на 
водите е разгледано по-горе в точка 1.1.7. Радиационно замърсяване на 
повърхностните води в басейна на река Доспат. 

Поради липса на силно развита индустрия в региона, както и в непосредствена 
близост, трудно може да се говори за значими и постоянни атмосферни отлагания на 
определени вещества, причиняващи дифузно замърсяване. Данните от мониторинт на 
въздуха (в големите градове), както и от мониторинг на почви, извършвани от 
лабораториите на ИАОС, не показват наличие на такива дифузни замърсители.  

 
1.3. Преглед на въздействието върху количеството на водите, вкючително 

водовземанията. 
 
Основните видове водовземания върху повърхностните водни тела, които са 

идентифицирани в басейна на река Доспат са : 
• За питейно - битово водоснабдяване на населени места; 
• За животновъдството; 
• За напояване в селското стопанство; 
• Други големи водоползвания. 
 
Основните видове водовземания от повърхностните водни тела в басейна на река 

Доспат са дадени на Карта II.10. 
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Данните, с които разполага БД ЗБР – Благоевград за разрешените водни обеми по 
издадените разрешителни до 30.06.2009 година за различните видове водоползвания от 
повърхностни води за басейна на река Доспат са следните: 

• питейно-битово водоснабдяване – 0,145 млн. м³; 
• напояване – 0,000 млн. м³; 
• промишленост – 0,000 млн. м³; 
• енергетика (действащи ВЕЦ) – 0,000 млн. м³. 
Информацията, използвана за изготвяне на оценката за въздействието от 

водовземане на повърхностните води е от: 
• Данни за естествен воден отток и измерени водни количества в 

хидрометрични станции и пунктове за мониторинг на повърхностни водни 
тела – категория реки; 

• Регистър на издадените разрешителни за ползване и водоползване на 
повърхностни водни обекти (до 30.06.2009г.); 

• Данни от измервателните устройства за съответните обекти в резултат на 
издадените разрешителни (до 30.06.2009г.); 

• Експертна оценка за влиянието върху водните тела на водоползването за 
различни нужди. 

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

 

Основните видове въздействия от тази група са следните : 

Регулиране на водния отток: 

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

райони за басейново управление (деривации); 

• язовири, използвани за напояване, напоителни системи; 

• водноелектрически централи. 

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

За рибовъдство; 

Наземна инфраструктура (пътища/мостове). 

Други морфологични изменения: 

  В басейна на река Доспат са изградени 16 прага (дадени на Карта II.11). 

 

Хидроморфологичните изменения и регулиране на оттока са дадени на Карта 

II.11. Хидроморфологични изменения и регулиране на оттока в басейна на река Доспат. 
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Оценката на степента на ерозията на повърхностните водни тела в басейна на река 

Доспат е дадена на Карта II.12. 
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2. Оценка на състоянието на повърхностните водните тела. 

 

2.1. Оценка на екологичното състояние. 

 

2.1.1. Оценка на състоянието по биологични качествени параметри. 

 

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

басейна на река Доспат са: 

1. При наличие на дълга поредица от данни (1998 г. – 2009 г.) по показателя 
АИБИ, за да се избегнат отклоненията, предизвикани от различната влажност на годините, 
резултатите бяха обработвани в две групи – за целият период и от последните 3 години, 
като по този начин се проследяваше тенденцията в промяната на статуса; 

• При констатиране на негативна тенденция, резултатите от минали периоди не 
бяха вземани предвид при оценката и като текущо състояние беше определяно 
най-лошото от последните 3 години; 

• При констатиране на позитивна тенденция в развитието на екологичният статус, 
състоянието беше определено като средна стойност състоянието през 
последните 3 години (при наличие на поне 2 числа) или като средна стойност за 
целият период; 

2. При наличие на повече от една точка за хидробиологичен мониторинг 
(ХБМ) в едно ВТ, като водещи при оценката бяха разглеждани пунктовете в долната част 
на водосбор, главно поради факта, че те са по-показателни за водното тяло като цяло; 

3. При наличие на значителни различия в статуса между резултатите от пункт 
в долната част на ВТ и по-горен пункт, когато по-горният участък показва резултати с две 
и повече степени по-нисък от по-ниско разположеният пункт (сравнително редки случай, 
показващи, че вероятно става дума за некоректно определяне на водните тела), крайната 
оценка се съобразява с тези по-ниски стойности, като: 

• В случай, че участъка, показващ по-нисък екологичен статус е значителен по 
размер по отношение на размера на цялото ВТ, крайната оценка на 
екологичният статус на ВТ е равна на оценката за този по-повлиян участък; 

• В случай, че участъка, показващ по-нисък екологичен статус е незначителен 
като размер, по отношение размера на цялото ВТ, то крайната оценка на 
екологичният статус е осреднена стойност от екологичната оценка на този 
поразен участък и най-ниско разположеният участък във водосбора. 

4. При наличие на стари данни от ХБМ, от периода 1998 – 2004 г., 
екологичният статус на ВТ е оценяван само в случаите, когато в последващият период не 
са възникнали нови въздействия, свързани с допълнително натоварване, промяна на 
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оттока или други (повлияващи резултатите на АИБИ) хидроморфологични въздействия. 
5. При липса на данни от ХБМ за дадено водно тяло, оценка на екологичен 

статус не е правена. Крайната оценка на състоянието е направена на база на данни по 
физико-химични параметри, както и по експертна оценка и аналогия с ВТ от същият тип 
със сходни водни количества, подложени на сходни въздействия. 

 
В съответствие с тези принципи е направена оценка на повърхностните водни тела 

по показателя АИБИ, дадена в Таблица II.14. Обобщена оценка на състоянието на 
повърхностните водни тела категория “река” в басейна на река Доспат. 

 
2.1.2. Оценка на състоянието по основни физикохимични показатели, подкрепящи 

биологичните. 
 
Основни принципи, използвани при оценката на физикохимичните показатели в 

басейна на река Доспат са: 
1. Използвани са данни от програмите за мониторинг на имисионното сътояние на 

повърхностните води – провеждан от БД ЗБР – Благоевград в периода от 2005 до 2007 г., 
както и новите програми за контролен и оперативен мониторинг на повърхностните води, 
провеждани от БД ЗБР – Благоевград, които стартираха през януари 2008 година. Тези 
мониторингови програми позволяват да се установи концентрацията на всеки един 
замърсител в различните части на повърхностните води – във всяко от водните тела, а в 
някои от пунктовете се измерват и водни количества.  

2. При липса на данни от ФХА за дадено водно тяло, оценка на екологичен статус 
не е правена. Крайната оценка на състоянието е направена на база на данни от ХБМ и 
хидроморфологични въздействия. 

Поради липсата на утвърдени и действащи класификационни системи за оценка на 
състоянието на повърхностните водни тела за категория „река” при оценката на физико-
химичните показатели е използвана категоризацията по Наредба №7/1986 година, а за 
приравнени към „река” са използвани нормите в Приложение № 1 към чл. 2, т.1 на 
действащата Наредба № 4/2000 г.- За качеството на водите за рибовъдство и за развъждане 
на черупкови организми. 

Разработената класификационна система за оценка на физикохимичните 
показатели на водните тела категория “река” е представена в приложение № 1 ( Раздел ІІ 
от общата част на ПУРБ).  

 
2.1.3. Оценка на състоянието по хидроморфологични въздействия. 

 
При оценката на хидроморфологичните въздействия е използвана наличната 
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информация в БДЗБР-Благоевград за хидроложкия режим и морфологичните въздействия 
в басейна на река Доспат. 

Поради липса на утвърдена и действаща методика за оценка на натиска от 
водоотнемане от повърхностните водни тела оценката за въздействието от водовземане от 
повърхностните води е направена като са сравнени данните за естествения отток за всяко 
повърхностно водно тяло с общото количество на всички водовземания, които се 
извършват в това тяло. При водоотнемания повече от 50 % от стойността на естествения 
отток в едно тяло се приема, че това тяло не е в добро състояние и се обявява в риск по 
отношение на въздействия от водоотнемане. Методиката е разгледана подробно в общата 
част на Раздел II. в точка Риск по хидроморфологични въздействия. 
 

2.2. Оценка на натиска по отношение на химично състояние – присъствие на 
приоритетни вещества и специфични замърсители. 

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

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

 
2.3. Резултати от определяне на натиска върху екологичното състояние на 

повърхностните водни тела – категория “река”. 
 
2.3.1. Резултати от анализа на биологичните качествени параметри. 
 
Направената оценка на 7 повърхностни водни тела - категория „река” (5 са 

категория „река” и 2 - приравнени към „река”) в басейна на река Доспат по показателя 
АИБИ е дадена в Таблица II.14. и показват следните обобщени резултати: 

• в много добро състояние е 1 водно тяло; 
• в добро състояние са 2 водни тела; 
• в умерено състояние е 1 водно тяло; 
• в незадоволително състояние е 1 водно тяло. 
Няма данни за 2 водни тела. 
 
2.3.2. Резултатите от анализа на физикохимичните показатели за оценка на 

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

Резултатите от анализа на физикохимичните показатели за оценка на екологичното 
състояние на идентифицираните 7 повърхностни водни тела (5 са категория “река” и 2 - 
приравнени към „река”) в поречие Доспат (разгледани подробно в Раздел IV. Мониторинг 
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на водите,) , са посочени в Таблица II.14. и показват следните обобщени резултати: 
• в добро състояние/потенциал са 4 водни тела; 
• в незадоволително състояние е 1 водно тяло. 
Липсват данни за 2 водни тела. 
 
За двете водни тела в басейна на река Доспат, приравнени към „река”, 

(представляващи язовири на реки), оценката на състоянието им е извършена като на 
стоящи води. За целта са използвани нормите в Приложение № 1 към чл. 2, т.1 на 
действащата Наредба № 4/2000 г.- За качеството на водите за рибовъдство и за развъждане 
на черупкови организми. 

Експертната оценка и резултатите, представени в Раздел IV. Мониторинг на водите 
показват, че идентифицираните в поречие Доспат две водни тела приравнени към „река” 
(яз.Доспат и група-яз.Широка поляна и яз.Блатото) са с добър потенциал. 

 
Непостигането на добро състояние и риска за водните тела в поречие Доспат е 

свързан най-често с превишенията на стойностите за различни замърсители, които са 
ключови параметри на използваната класификационна система - това са показателите 
нитритен азот, фосфор като РО4 (фосфати) и общ фосфор. 

 
Основните видове точкови въздействия, водещи до този резултат са: 
• зауствания от населени места без изградени пречиствателни станции за 
отпадъчи води; 
• дифузно замърсяване, причинено от населени места без изградена канализация 
и от земеделски дейности; 
• комбиниран ефект от различни значими въздействия. 

 
2.3.3. Резултати от анализа на хидроморфологични въздействия върху 

повърхностните водни тела – категория „река”. 
 
Резултатите от направената оценка на натиска по отношение на 

хидроморфологичните въздействия на идентифицираните 7 повърхностни водни тела – 
категория “река” и приравнени към „река” в басейна на река Доспат са следните: 

• в добро състояние/потенциал са 4 повърхностни водни тела; 
• в умерено състояние е 1 повърхностно водно тяло; 
• в незадоволително състояние са 2 повърхностни водни тела. 

 
За двете водни тела – приравнени към „река” оценката по хидроморфологични 

въздействия е направена на базата на експертна оценка. 
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Оценката на въздействието по водоотнемане и морфологични въздействия върху 
повърхностните водни тела категория “река” в басейна на река Доспат е представена в 
Таблица II.13. 

 
Таблица II.13. Оценка на хидроморфологичните въздействия върху повърхностните 

водни тела категория “река” в басейна на река Доспат. 
 

N 
по 
ред 

Код EU_CD Описание на 
водното тяло Хидроложки режим Морфологични 

въздействия 

Оценка по 
хидроморфологични 

въздействия 

1. BG4DO900R116 
Река Доспат от 
изворите до 
язовир Доспат. 

Водоотнемане до 25 % добро състояние добро състояние 

2. BG4DO135R118 

Река Доспат от 
язовир Доспат до 
българо-гръцката 
граница. 

Водоотнемане над 75 % 

умерено състояние 
променено 
състояние в 

значителна степен по 
основните 

морфологични 
елементи 

незадоволително 
състояние 

3. BG4DO600R120 

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

Водоотнемане над 75 % 

умерено състояние 
променено 
състояние в 

значителна степен по 
основните 

морфологични 
елементи 

незадоволително 
състояние 

4. BG4DO135R121 

Река Осинска от 
изворите до 
вливането й в 
река Доспат. 

Водоотнемане до 50 % добро състояние умерено състояние 

5. BG4DO600R122 

Река Жижовска 
от изворите до 
вливането й в 
река Доспат. 

Водоотнемане до 25 % добро състояние добро състояние 

 
2.3.4 Обобщена оценка на състоянието на повърхностните водни тела - категория 

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

изготвена като са взети в предвид и трите компонента на екологичното състояние: физико-
химични параметри, хидроморфологични въздействия и биологични качествени 
параметри – АИБИ.. Определящо за крайната оценка на състоянието е най-лошото от тези 
три състояния за всяко повърхностно водно тяло. 

Резултатите от направената цялостна обобщена оценка на натиска в басейна на 
река Доспат са показани в Таблица II.15. и са визуализирани на Карта II.14.  

 



яз.
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±
Оцнка на антропогенното въздействие

Dospat, добро състояние
Dospat, умерено състояние
Dospat, незадоволително състояние
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Карта II.14. Оценка на състоянието на повърхностните водни тела 
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Оценка на състоянието на повърхностните водни тела в басейна на река Доспат в 
резултат на антропогенното въздействие.  

От идентифицираните 7 повърхностни водни тела – категория “река” и приравнени 
към „река” в басейна на река Доспат: 

• в добро състояние/потенциал са 3 повърхностни водни тела; 
• в умерено състояние са 2 повърхностни водни тела; 
• в незадоволително състояние са 2 повърхностни водни тела. 

 
За двете водни тела в басейна на река Доспат, приравнени към „река”, оценката на 

състоянието им е извършена като на стоящи води. Използвани са нормите в Приложение 
№ 1 към чл. 2, т.1 на действащата Наредба № 4/2000 г.- За качеството на водите за 
рибовъдство и за развъждане на черупкови организми и експертна оценка. 

Експертната оценка и резултатите, представени в Раздел IV. Мониторинг на водите 
показват, че идентифицираните в поречие Доспат две водни тела приравнени към „река” 
(яз.Доспат и група-яз.Широка поляна и яз.Блатото) са с добър потенциал. 

 
 

Таблица II.15. Обобщена оценка на състоянието на повърхностните водни тела категория 
“река” в басейна на река Доспат 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N 
по 
ре
д 

Код EU_CD Описание на 
водното тяло 

Оценка по 
ФХП 

Оценка по 
хидроморфол

огични 
въздействия 

Екологичен 
статус (по 
АИБИ) 

Обща 
оценка на 
състояниет

о 

1. BG4DO900R
116 

Река Доспат от 
изворите до 
язовир Доспат. 

добро 
състояние 

добро 
състояние 

много добро 
състояние 

добро 
състояние 

2. BG4DO135R
118 

Река Доспат от 
язовир Доспат 
до българо-
гръцката 
граница. 

незадоволител
но състояние 

незадоволител
но състояние 

незадоволител
но състояние 

незадоволит
елно 

състояние 

3. BG4DO600R
120 

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

добро 
състояние 

незадоволител
но състояние 

добро 
състояние 

незадоволит
елно 

състояние 

4. BG4DO135R
121 

Река Осинска 
от изворите до 
вливането й в 
река Доспат. 

няма данни умерено 
състояние 

добро 
състояние 

умерено 
състояние 

5. BG4DO600R
122 

Река 
Жижовска от 
изворите до 
вливането й в 
река Доспат. 

няма данни добро 
състояние 

умерено 
състояние 

умерено 
състояние 



План за управление на речния басейн на река Доспат                                                                          Раздел ІІ 
    

 Басейнова дирекция Западнобеломорски район 65
 

2.4. Празноти и липса на информация. 
 
За 2 броя повърхностни водни тела категория “река” в басейна на река Доспат не е 

провеждан мониторинг и няма данни за физикохимичните показатели. Поради тази 
причина към настоящия момент тези тела не могат да бъдат класифицирани по отношение 
на физикохимични показатели, но за оценка на въздействията върху тях и определяне на 
състоянието им са използвани останалите компоненти – хидроморфологични въздействия 
и преди всичко оценка на екологичното състояние по биотичен индекс, който съгласно 
ЕРДВ е водещ при определяне на състоянието на водните тела. 

Липсата на определени референтни стойности за биологичните качествени 
параметри за всички типове повърхностни водни тела категория “река” в 
Западнобеломорски район и в частност в басейна на река Доспат не позволява да бъдат 
пресметнати и представени числово коефициентите EQR. 

Крайно недостатъчни са данните от провеждан собствен мониторинг на емитери, 
формиращи отпадъчни води – по отношение на количество и качество на заустваните 
отпадъчни води, както и от титуляри на разрешителни за водоползване за други цели. 
Един по-засилен контрол по изпълнение на условията на вече издадените разрешителни 
би довел до значително разширяване на базата данни за оказвания натиск и въздействия 
върху водните тела и последващо по-детайлно и по-достоверно тяхно анализиране и 
оценка. 

Липсата на подходящи методики за оценка на различните видове натиск върху 
повърхностните и подземните тела доведе до невъзможност да се проследят и анализират 
в детайли някои от въздействията, до невъзможност да се оцени тяхната големина и сила - 
например при оценка на дифузните източници на замърсяване или при оценката на 
хидроморфологичните въздействия. При тези видове оценки на натиска е подходено 
главно от експертна гледна точка. 
 

2.5. Препоръки за проучвателен мониторинг. 
 
Липсата на данни за химичното и екологично състояние на някои повърхностни 

водни тела ще бъде отстранена чрез промяна в програмите за мониторинг на 
повърхностни води на БД ЗБР – Благоевград. Ще бъдат избрани и изградени нови 
пунктове за мониторинг в тези тела, ще се разработят допълнителни програми за 
мониторинг в тях и по този начин ще бъдат набавени данни за всички параметри на 
състоянието. 
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3. Преглед на значимите натоварвания върху подземните води в басейна на 
река Доспат.  

 
В басейна на река Доспат са идентифицирани 6 броя подземни водни тела, 

разположени в 4 водоносни хоризонта, дадени в Таблица II.16. 
 
Таблица II. 16. Подземни водни тела в басейна на река Доспат. 
 

Номер Слой Код на подземно 
водно тло Име 

1 кватернер BG4G000QNPg010 
Порови води в кватернер-Неоген-Палеоген - 
Доспат 

       
2 палеоген BG4G00000Pg038 Порови води в палеогенски седиментен комплекс 
       

3 BG4G00000C2020 
Пукнатинни води в Барутин-буйновски интрузив, 
Долнодряновски плутон 

4 BG4G000PzC2021 
Пукнатинни води в Южнобългарски гранити, 
Калински плутон 

5 

пукнатинни 

BG4G000PtPz026 

Пукнатинни води в Западно-родопски 
метаморфити - гнайси, шисти, мрамори, 
амфиболити 

    
6 карст BG4G0000Pt1030 Карстови води в Сатовчански карстов басейн 

 
3.1. Замърсяване от точкови източници върху подземните води. 
 
В басейна на река Доспат няма идентифицирани  директни зауствания на 

отпадъчни води в подземните води. Като точкови замърсители на подземни води се явяват 
следните дейности: 

• големи течове от канализационни системи; 
• стари складове за препарати за растителна защита; 
• недобре стопанисвани и експлоатирани водовземни съоръжения от подземни 

води и такива в лошо техническо състояние. 
 

Прегледът на значимите видове натиск от точкови източници върху химичното 
състояние на подземните водни тела в басейна на река Доспат е направен по експертна 
оценка. В подкрепа на анализа на въздействието от антропогенна дейност и оценка на 
химичното състояние на подземните води в поречие Доспат са използвани и резултатите 
от приключилата обществена поръчка на тема “Определяне на прагове за замърсяване на 
подземни води и разработване на класификационна система за химичното състояние на 
подземните водни тела” в рамките на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013г.”. 
Използваната от тази обществена поръчка методика за оценка на химичното състояние и 
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определените прагове на замърсяване за различните замърсители в подземните води в 
Западнобеломорски район са представени в Раздел ІІ в Общата част на настоящия ПУРБ. 

 
3.2. Оценка на замърсяването от дифузни източници върху подземните води 

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

идентифицирани и описани като такива в точка 1.2. Преглед на дифузните източници на 
замърсяване върху повърхностните води и оказват своето влияние и натиск върху 
подземните води. В настоящия момент липсва разработена и действаща методика, с която 
може да се определи степента на въздействие и големината на това въздействие от 
конкретен дифузен източник на замърсяване поотделно върху повърхностните и върху 
подземните води. По тази причина е направена само идентификация на дифузните 
източници на замърсяване на водите, без да се анализира значимостта, степента и 
големината на тяхното въздействие върху повърхностните и подземните води. 

 
3.3. Въздействие върху количеството на водите, включително водовземанията. 
 
При определяне на количественото състояние на подземните водни тела в басейна 

на река Доспат е подходено по следния начин : За всяко подземно водно тяло са сравнени 
стойността на неговите естествени водни ресурси (изчислени при определяне на 
характеристиките на всяко подземно водно тяло) с общата стойност на водовземанията от 
същото тяло – по данни от издадени разрешители за водоползване от подземни води и по 
данни за водоползвания за битови нужди – до 10 куб. м/ден., за които не е необходимо да 
се издава разрешително и този вид водоползвания са единствено на регистрационен 
режим . 

Оценката на количественото състояние на подземните води в басейна на река 
Доспат е направена по експертна оценка. 

 
3.4. Други въздействия върху подземните води в басейна на река Доспат. 
 
В басейна на река Доспат няма подземни водни тела, които да са подложени на 

въздействие от значимо изкуствено подхранване или интрузия. 
 

4. Оценка на състоянието на подземните водни тела в басейна на река Доспат. 
 
4.1. Оценка на химичното състояние. 
 
Най-уязвими за антропогенния натиск са следните видове подземни водни тела: 
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• с изцяло открити за въздействията площи – кватернер; 
• разположени в плиткозалягащи водоносни хоризонти, с частични открити 

площи – неоген; 
• тела с порьозна, пропусклива за въздействията структура – карст. 
 
Основните видове антропогенни въздействия, които влияят върху химичното 

състояние на подземните водни тела са :  
• населени места без изградена канализация; 
• земеделски дейности; 
• животновъдство; 
• инфилтрация на замърсители от депа за твърди битови отпадъци без 

изградени регулиращи екрани; 
• инфилтрация на замърсители от нерегламентирани депа за твърди битови 

отпадъци и депа без изградени регулиращи екрани; 
• минни дейности, добив на рудни и нерудни изкопаеми и редки метали по 

различни способи; 
• комбиниран ефект от различни значими въздействия. 
 
 
4.1.1. Използвана методология за оценка на химичното състояние на подземните 

водни тела като цяло за района на БД ЗБР – Благоевград (и в частност в басейна на река 
Доспат) е дадена в общата част. 
 

При анализа на антропогенното въздействие върху химичното състояние на 
подземните води, както и при повърхностните води, поради липса на методики за оценка 
по отделно на точковите и дифузни замърсявания, е оценен сумарно натиска от двата вида 
въздействия. 

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

водни тела в басейна на река Доспат. 

Химичното състояние на подземните водни тела в басейна на река Доспат е 
представено в Таблица II.17. 

 
Таблица II.17. Оценка на химичното състояние на подземните водни тела в басейна на 

река Доспат 
 

№ по 
ред 

Наименование 
 на водното 
тяло 

Код на 
водното 
тяло 

Идентифицирани видове 
въздействия от човешка дейност 
върху химичното състояние на 
водното тяло 

Резултати 
Оценка на 
химичното 
състояние 
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№ по 
ред 

Наименование 
 на водното 
тяло 

Код на 
водното 
тяло 

Идентифицирани видове 
въздействия от човешка дейност 
върху химичното състояние на 
водното тяло 

Резултати 
Оценка на 
химичното 
състояние 

1 

Порови води в 
кватернер-
неоген-палеоген 
- Доспат 

BG4G000QN
Pg010 

Земеползването е около 2%. Голям 
брой населени места с многобройно 
население.Малко на брой 
водовземания.  

няма данни 
за 

превишения 
на 

стандартите 
за качество 

Добро 

2 

Порови води в 
палеогенски 
седиментен 
комплекс 

BG4G00000P
g038 

 Около 1 % площи за земеползване. 
Малък брой водоползвания, 
незначителни.Много малко на брой 
населени места, с малък брой жители. 

няма данни 
за 
превишения 
на 
стандартите 
за качество 

Добро 

3 

Пукнатинни 
води в Барутин-
буйновски 
интрузив, 
Долнодряновски 
плутон 

BG4G00000C
2020 

 Около 2 % площи за земеползване. 
Малък брой водоползвания, 
незначителни за които почти няма 
информация.Много малко на брой 
населени места, с малък брой жители. 

няма данни 
за 
превишения 
на 
стандартите 
за качество 

Добро 

4 

Пукнатинни 
води в 
Южнобългарски 
гранити, 
Калински 
плутон 

BG4G000PzC
2021 

 Под 1 % площи за земеползване. 
Малък брой водоползвания, 
незначителни за които почти няма 
информация.Много малко на брой 
населени места, с малък брой жители. 

няма данни 
за 
превишения 
на 
стандартите 
за качество 

Добро 

5 

Пукнатинни 
води в Западно-
родопски 
метаморфити - 
гнайси, шисти, 
мрамори, 
амфиболити 

BG4G000PtPz
026 

 Над 2 % площи за земеползване, което 
спрямо общата площ е незначителен 
дял. Няма информация за 
водоползване.Голям брой населени 
места с голям брой жители , няма 
изградени ПСОВ и канализация - 
амоняк, нитрати, нитрити, фосфати. 

няма данни 
за 
превишения 
на 
стандартите 
за качество 

Добро 

6 
Карстови води в 
Сатовчански 
карстов басейн 

BG4G0000Pt1
030 

Земеползването е около 3%. 
Множество населени места, 
многобройно население, без изградени 
ПСОВ - амоняк, нитрити, нитрати, 
фосфати. Броят на водовземанията е 
незначителен. 

няма данни 
за 
превишения 
на 
стандартите 
за качество 

Добро 

 
От таблицата се вижда, че в басейна на река Доспат всички тела са в добро 

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

на река Доспат. 
 
Резултатите от анализа на всички горепосочени данни и оценка на съотношението 

естествени ресурси / водоотнемане , което е от значение за определяне на количественото 
състояние на подземните водни тела са обобщени в Таблица II.18. 
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Таблица II.18. Оценка на количественото състояние на подземните водни тела в 
басейна на река Доспат 

 

№ Код на водното 
тяло Име 

Експлоа-
тационни 
ресурси,  
л/сек 

Водо-
ползвания,  

л/сек 

Оценка на 
количе-
ственото 
състояние 

1 BG4G000QNPg010 Порови води в кватернер-
Неоген-Палеоген - Доспат 46,1 10,2 Добро 

2 BG4G00000Pg038 
Порови води в 

палеогенски седиментен 
комплекс 

286,8 25,,8 Добро 

3 BG4G00000C2020 

Пукнатинни води в 
Барутин-буйновски 

интрузив, Долнодряновски 
плутон 

44,5 25 Добро 

4 BG4G000PzC2021 
Пукнатинни води в 

Южнобългарски гранити, 
Калински плутон 

843,2 42 Добро 

5 BG4G000PtPz026 

Пукнатинни води в 
Западно-родопски 

метаморфити - гнайси, 
шисти, мрамори, 
амфиболити 

139,4 28 Добро 

6 BG4G0000Pt1030 Сатовчански карстов 
басейн 57,8 5,0 Добро 

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

което водоотнемането да превишава ресурсите., т.е. няма нито едно подземно водно тяло 
което да е в риск по отношение на неговото количествено състояние. 
 

4.3. Оценка на въздействието на антропогенната дейност върху подземните 
води в басейна на река Доспат. 

 
Обобщена оценката на въздействието върху подземните водни тела е направена 

като са съпоставени оценките за химичното и количествено сътояние на подземните водни 

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

състоянието на всяко подземно водно тяло. Оценката е представена в Таблица II.19. 

Обобщена оценка на състоянието на подземните водни тела в басейна на река Доспат. 
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Таблица II.19. Обобщена оценка на състоянието на подземните водни тела в басейна на 
Доспат. 

 

№ Слой Код на водното тяло Име 

 
Оценка на 
химичното 
състояние 

Оценка на 
количествено
то състояние 

Обща 
оценка на 
състояние

то 

1 квате
рнер BG4G000QNPg010 

Порови води в 
кватернер-Неоген-
Палеоген - Доспат 

Добро Добро Добро 

2 палео
ген BG4G00000Pg038 

Порови води в 
палеогенски седиментен 

комплекс 
Добро Добро Добро 

3 BG4G00000C2020 

Пукнатинни води в 
Барутин-буйновски 

интрузив, 
Долнодряновски плутон

Добро Добро Добро 

4 BG4G000PzC2021 

Пукнатинни води в 
Южнобългарски 
гранити, Калински 

плутон 

Добро Добро Добро 

5 

пукна
тинни 

BG4G000PtPz026 

Пукнатинни води в 
Западно-родопски 

метаморфити - гнайси, 
шисти, мрамори, 
амфиболити 

Добро Добро Добро 

6 карст BG4G0000Pt1030 Сатовчански карстов 
басейн Добро Добро Добро 

 
4.4. Допълнително характеризиране на подземните водни тела в риск. 
 
Съгласно направената оценка в басейна на река Доспат всички подземни водни 

тела са в добро състояние и няма нито едно подземно водно тяло в риск, за което да е 
необходимо да се прави допълнително характеризиране. 

 
4.5. Пропуски и липси. 
 
Липсват данни от провеждан собствен мониторинг на титуляри на разрешителни за 

водоползване от подземни води – по отношение на количество и качество на ползваните 
води. Засилването на контрола от страна на БД ЗБР – Благоевград по изпълнение на 
условията на издадените разрешителни би довел до значително разширяване на базата 
данни за оказвания натиск и въздействия върху подземните водните тела и последващо 
по-детайлно и по-достоверно анализиране и оценка на тяхното състояние. 
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4.6. Препоръки за мониторинг. 
 
Към настоящия момент пунктовете от мрежите за мониторинг на химичното и 

количествено състояние на подземните води в басейна на река Доспат са крайно 
недостатъчни и не покриват нуждите на БД ЗБР – Благоевград и не отговарят на 
изискванията на чл. 8 за мониторинга на водите от ЕРДВ.  

В рамките на настоящия ПУРБ ще се преразгледат всички възможности от налични 
изградени и действащи технически съоръжения за черпене на подземни води в басейна на 
река Доспат, които са подходящи за провеждане на химичен и количествен мониторинг. 
От друга страна за нуждите на БД ЗБР – Благоевград чрез разработване на проекти и 
последващо финансиране могат да бъдат изградени собствени пунктове за мониторинг на 
подземни води в басейна на река Доспат. 
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III. Списък и карта на зоните за защита на водите – басейна на р. Доспат 
(регистър на защитените територии, съгласно раздел VІ, чл.157, т.3 от Закона за 

водите) 
 

 

  Зони за защита на водите – басейна на река Доспат.  

 

Съгласно изискванията на чл. 6, чл. 7, и Приложение IV на ЕРДВ, както чл.119а., 

ал. 1, от Закона за водите (Обн., ДВ, бр. 22 от 13.03.2007г.), както по-подробно е описано в 

общата част, във водосборният басейн на река Доспат, по съответният ред, са  определени 

и включени в регистри следните защитени територии:  

 

1. Регистър на зоните за защита на питейните води 

 

Регистърът на зоните за защита на водите, ползвани за питейно-битово 

водоснабдяване, включва списък на водните тела, съоръженията за добив на вода и 

санитарно-охранителните зони, учредени около водоизточниците.  

Санитарно-охранителните зони се определят съгласно чл. 119, ал.3, т. 2 от Закона 

за водите и Наредба №3 от 16.10.2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, 

утвърждаване и експлоатация на Санитарно-охранителни зони (СОЗ) около 

водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и около 

водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и 

хигиенни нужди. Те се определят около водовземни съоръжения на повърхностни и 

подземни водни тела, във връзка със запазване качеството и количеството на водите, 

използвани за питейно-битово водоснабдяване. 

Една от задачите на ПУРБ, както по-подробно е описано в общата част,  е чрез 

използването на зони за защита на питейните води, да регламентира дейностите, които 

могат да се извършват в пояси І, ІІ и ІІІ на СОЗ, като по този начин гарантира, че 

дейностите няма да доведат до негативни последствия за водоизточника (намаляване на 

количеството или влошаване на качеството на добиваната вода). 

На Карта ІІІ.1. Санитарно-охранителни зони – басейна на река Доспат, са 

представени определените със заповеди на Министъра на Околната среда и водите или 

Директора на БД ЗБР – Благоевград СОЗ в поречието на река Доспат.  

 

 

 

 

 

 

 



Басейна на река Места

Досп aт

До
с пa

т

Доспaт
Кер еловa 

рекa

Сърненa 
рекa

Доспaт

Осин скa

Жиж овскa

Сърненa рекa

Досп aт

Република Гърция

Източнобеломорски Район

яз. Доспат

Доспат

Сърница

Карта ІІІ.1 - Санитарно-охранителни зони за басейна на река Доспат 

1:250 000

WGS 84, UTM 35N

0 105

Км.

Повърхностни, 1

Повърхностни, 2

Повърхностни, 3

Подземни, 1

Подземни, 2

Подземни, 3

Общински център

Държавна граница

Речен басейн "Доспат" selection

±



План за  управление на речния басейн на река Доспат                                                                     Раздел IIІ 

 

 

 Басейнова дирекция Западнобеломорски район 76 

 

В представеният електронен вариант Санитарно охранителните зони могат да се 

разглеждат и отварят поотделно. Като приложение към Карта ІІІ.1. е създадена Таблица 

ІІІ.2, - Санитарно-охранителни зони – басейна на река Доспат, където всяка СОЗ е 

привързана с определено подземно или повърхностно водно тяло. 
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Таблица ІІІ.2. Санитарно-охранителни зони – басейна на река Доспат 

 

Номер на 

разрешително 

Номер на 

Заповед 

Тип Вид Име Собственик Номер на 

имот 

Населено 

място 

EKATTE Община Област 

400687/ 

24.01.2007 

СОЗ-М-54/ 

21.06.2007 

Подземни Каптаж "Извора-нов" "В и К" ЕООД-

Благоевград 

019216 с. Кочан 39089 Сатовча Благоевград 

41510263/ 

06.07.2009 

СОЗ-С-144/ 

07.08.2009 

Подземни Каптаж "Ливаде 1" "В и К" ЕООД-

Благоевград 

003055 с. Осина 54225 Сатовча Благоевград 

41510263/ 

06.07.2009 

СОЗ-С-144/ 

07.08.2009 

Подземни Каптаж "Ливаде 2" "В и К" ЕООД-

Благоевград 

000148 с. Осина 54225 Сатовча Благоевград 

400690/ 

26.01.2007 

СОЗ-М-48/ 

05.06.2007 

Подземни Каптаж "Брезовец" "В и К" ЕООД-

Благоевград 

003001 с. Ваклиново 10046 Сатовча Благоевград 

41510061/ 

28.03.2007 

СОЗ-М-55/ 

11.07.2007 

Подземни Каптаж "Кавазови 

чешми" 

"В и К" ЕООД-

Благоевград 

019029 с. Фъргово 76203 Сатовча Благоевград 

400687/ 

24.01.2007 

СОЗ-М-54/ 

21.06.2007 

Подземни Каптаж "Извора-нов" "В и К" ЕООД-

Благоевград 

 с. Кочан 39089 Сатовча Благоевград 

41510263/ 

06.07.2009 

СОЗ-С-144/ 

07.08.2009 

Подземни Каптаж "Ливаде 1 и 

2" 

"В и К" ЕООД-

Благоевград 

 с. Осина 54225 Сатовча Благоевград 

400690/ 

26.01.2007 

СОЗ-М-48/ 

05.06.2007 

Подземни Каптаж "Брезовец" "В и К" ЕООД-

Благоевград 

 с. Ваклиново 10046 Сатовча Благоевград 

41510061/ 

28.03.2007 

СОЗ-М-55/ 

11.07.2007 

Подземни Каптаж "Кавазови 

чешми" 

"В и К" ЕООД-

Благоевград 

 с. Фъргово 76203 Сатовча Благоевград 

400688/ 

24.01.2007 

СОЗ-С-45/ 

15.05.2007 

Подземни Каптаж "Тузла" "В и К" ЕООД-

Благоевград 

 с. Сатовча 65440 Сатовча Благоевград 

41510263/ 

06.07.2009 

СОЗ-С-144/ 

07.08.2009 

Подземни Каптаж "Ливаде 1 и 

2" 

"В и К" ЕООД-

Благоевград 

 с. Осина 54225 Сатовча Благоевград 

400688/ 

24.01.2007 

СОЗ-С-45/ 

15.05.2007 

Подземни Каптаж "Тузла" "В и К" ЕООД-

Благоевград 

 с. Сатовча 65440 Сатовча Благоевград 

400690/ 

26.01.2007 

СОЗ-М-48/ 

05.06.2007 

Подземни Каптаж "Брезовец" "В и К" ЕООД-

Благоевград 

 с. Ваклиново 10046 Сатовча Благоевград 

400687/ 

24.01.2007 

СОЗ-М-54/ 

21.06.2007 

Подземни Каптаж "Извора-нов" "В и К" ЕООД-

Благоевград 

 с. Кочан 39089 Сатовча Благоевград 

41510061/ 

28.03.2007 

СОЗ-М-55/ 

11.07.2007 

Подземни Каптаж "Кавазови 

чешми" 

"В и К" ЕООД-

Благоевград 

 с. Фъргово 76203 Сатовча Благоевград 

41510065/ 

28.03.2007 

СОЗ-М-102 

/23.07.2008 

Подземни Каптаж "Сивица" "В и К" ЕООД-

Благоевград 

007326 с. Ваклиново 10046 Сатовча Благоевград 
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Номер на 

разрешително 

Номер на 

Заповед 

Тип Вид Име Собственик Номер на 

имот 

Населено 

място 

EKATTE Община Област 

41510065/ 

28.03.2007 

СОЗ-М-102 

/23.07.2008 

Подземни Каптаж "Сивица" "В и К" ЕООД-

Благоевград 

 с. Ваклиново 10046 Сатовча Благоевград 

41510065/ 

28.03.2007 

СОЗ-М-102 

/23.07.2008 

Подземни Каптаж "Сивица" "В и К" ЕООД-

Благоевград 

 с. Ваклиново 10046 Сатовча Благоевград 

41510058/ 

28.03.2007 

СОЗ-М-107 

/ 05.09.2008 

Подземни  "Айгър олук" 

- долен 

"В и К" ЕООД-

Благоевград 

 с. Осина 54225 Сатовча Благоевград 

41510058/ 

28.03.2007 

СОЗ-М-107 

/ 05.09.2008 

Подземни  "Айгър олук" 

- долен 

"В и К" ЕООД-

Благоевград 

 с. Осина 54225 Сатовча Благоевград 

41510058/ 

28.03.2007 

СОЗ-М-107 

/ 05.09.2008 

Подземни  "Айгър олук" 

- долен 

"В и К" ЕООД-

Благоевград 

000157 с. Осина 54225 Сатовча Благоевград 

41510058/ 

28.03.2007 

СОЗ-М-107 

/ 05.09.2008 

Подземни  "Айгър олук" 

- горен 

"В и К" ЕООД-

Благоевград 

000156 с. Осина 54225 Сатовча Благоевград 

41510058/ 

28.03.2007 

СОЗ-М-107 

/ 05.09.2008 

Подземни  "Айгър олук" 

- горен 

"В и К" ЕООД-

Благоевград 

 с. Осина 54225 Сатовча Благоевград 

41510058/ 

28.03.2007 

СОЗ-М-107 

/ 05.09.2008 

Подземни  "Айгър олук" 

- горен 

"В и К" ЕООД-

Благоевград 

 с. Осина 54225 Сатовча Благоевград 

400620/ 

19.12.2006 

СОЗ-М-136 

/ 09.07.2009 

Подземни каптаж "Шерифова 

ливада" 

"ВТКВ" ООД 000143 гр. Сърница 70648 Велинград Пазарджик 

400620/ 

19.12.2006 

СОЗ-М-136 

/ 09.07.2009 

Подземни каптаж "Шерифова 

ливада" 

"ВТКВ" ООД  гр. Сърница 70648 Велинград Пазарджик 

400620/ 

19.12.2006 

СОЗ-М-136 

/ 09.07.2009 

Подземни каптаж "Шерифова 

ливада" 

"ВТКВ" ООД  гр. Сърница 70648 Велинград Пазарджик 

400618/ 

19.12.2006 

СОЗ-М-

135/ 

09.07.2009 

Подземни каптаж "Османова 

нива" 

"ВТКВ" ООД 000172 гр. Сърница 70648 Велинград Пазарджик 

400618/ 

19.12.2006 

СОЗ-М-135 

/ 09.07.2009 

Подземни каптаж "Османова 

нива" 

"ВТКВ" ООД  гр. Сърница 70648 Велинград Пазарджик 

400618/ 

19.12.2006 

СОЗ-М-135 

/ 09.07.2009 

Подземни каптаж "Османова 

нива" 

"ВТКВ" ООД  гр. Сърница 70648 Велинград Пазарджик 

400617/ 

19.12.2006 

СОЗ-М-140 

/ 17.07.2009 

Подземни каптаж "Укоша 2" "ВТКВ" ООД 000501 гр. Сърница 70648 Велинград Пазарджик 

400617/ 

19.12.2006 

СОЗ-М-140 

/ 17.07.2009 

Подземни каптаж "Укоша 2" "ВТКВ" ООД  гр. Сърница 70648 Велинград Пазарджик 

400617/ 

19.12.2006 

СОЗ-М-140 

/ 17.07.2009 

Подземни каптаж "Укоша 2" "ВТКВ" ООД  гр. Сърница 70648 Велинград Пазарджик 
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Номер на 

разрешително 

Номер на 

Заповед 

Тип Вид Име Собственик Номер на 

имот 

Населено 

място 

EKATTE Община Област 

400621/ 

19.12.2006 

СОЗ-М-137 

/ 17.07.2009 

Подземни Каптаж "Питата" "ВТКВ" ООД 000142 гр. Сърница 70648 Велинград Пазарджик 

400621/ 

19.12.2006 

СОЗ-М-137 

/ 17.07.2009 

Подземни Каптаж "Питата" "ВТКВ" ООД  гр. Сърница 70648 Велинград Пазарджик 

400621/ 

19.12.2006 

СОЗ-М-137 

/ 17.07.2009 

Подземни Каптаж "Питата" "ВТКВ" ООД  гр. Сърница 70648 Велинград Пазарджик 

400622/ 

19.12.2006 

СОЗ-М-139 

/ 17.07.2009 

Подземни Каптаж "Райска вода" "ВТКВ" ООД 000179 гр. Сърница 70648 Велинград Пазарджик 

400622/ 

19.12.2006 

СОЗ-М-139 

/ 17.07.2009 

Подземни Каптаж "Райска вода" "ВТКВ" ООД  гр. Сърница 70648 Велинград Пазарджик 

400622/ 

19.12.2006 

СОЗ-М-139 

/ 17.07.2009 

Подземни Каптаж "Райска вода" "ВТКВ" ООД  гр. Сърница 70648 Велинград Пазарджик 

400619/ 

19.12.2006 

СОЗ-М-138 

/ 17.07.2009 

Подземни Каптаж "Скарата" "ВТКВ" ООД 106334 гр. Сърница 70648 Велинград Пазарджик 

400619/ 

19.12.2006 

СОЗ-М-138 

/ 17.07.2009 

Подземни Каптаж "Скарата" "ВТКВ" ООД  гр. Сърница 70648 Велинград Пазарджик 

400619/ 

19.12.2006 

СОЗ-М-138 

/ 17.07.2009 

Подземни Каптаж "Скарата" "ВТКВ" ООД 000174 гр. Сърница 70648 Велинград Пазарджик 
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2. Стопанско значими биологични водни видове 

 

В настоящият План за управление на речни басейни, поради обстоятелствата 

описани в общата част, за поречието на река Доспат не са обявени зони за защита на 

стопанско значими водни видове. 

 

3. Зони за къпане 

 

В настоящият План за управление на речни басейни, поради обстоятелствата 

описани в общата част, за поречието на река Доспат не са учредени зони за къпане.  

 

4. Чувствителни и уязвими зони 

 

4.1. Чувствителни зони 

 

Чувствителните зони, както по-подробно е описано в общата част, са част от 

защитените територии определени и включени в съответните регистри на Плана за 

управление на речните басейни. Това са зони изискващи специален режим на управление 

с цел да се намали и/или предотврати постъпването на биогенни елементи във водните 

тела с последващо влошаване на екологичното състояние на повърхностните водни тела.  

В Република България тези зони са определени със Заповед № РД-970/28.07.2003г. 

на Министъра на Околната среда и водите. Съгласно същата заповед за басейна на река 

Доспат, към момента, няма определени чувствителни зони.   

 

4.2. Уязвими зони 

 

Уязвими зони, както по-подробно е описано в общата част, са част от защитените 

територии, които следва да се определят и включат в съответните регистри на Плана за 

управление на речните басейни.  Това са зони изискващи по-специален режим на 

управление с цел да се намали и/или предотврати постъпването на нитрати от 

селскостопанска източници в повърхностните и подземните водни тела с последващо 

влошаване на тяхното химично и  екологично състояние.  

В Република България тези зони са определени със Заповед № РД-795/10.08.2004г. 

на Министъра на околната среда и водите. За басейна на река Доспат, към момента, няма 

определени уязвими зони по горе цитираната заповед.   
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5. Зони за опазване на водни биологични видове. Натура 2000. 

 

Регистърът на зоните за опазване на водни биологични видове, както по-подробно е 

описано в общата част, е част от Плана за управление на речните басейни. В настоящият 

ПУРБ, за поречие Доспат, са съставени регистри на защитени територии, определени с 

цел опазване на местообитания на видове, при които поддръжката или подобряването на 

състоянието на водите е важен фактор за опазването им, а именно:  

 

1. Регистър на защитените територии, по смисъла на чл. 3 и на основание на чл. 39 от 

Закона за защитените територии, обявени със Заповеди на Министъра на околната 

среда и водите, е представен в Таблица ІІІ.3 – Защитени територии за басейна 

на река Доспат, където са включени всички защитени територии, както и части от 

тях, в случаите когато същите попадат частично в поречие Доспат. На Карта. ІІІ.4 

- Защитени територии басейна на река Доспат, е показано разположението на 

съответните защитени територии във водосборният басейн на река Доспат; 

 

2. Регистър на зоните по НАТУРА 2000 за защита и опазване на природните 

местообитания и дивата флора и фауна и за защита на дивите птици, обявени за 

изпълнение на целите, заложени в чл. 2, и на основание на чл. 12, ал. 6 във връзка с 

чл. 6, ал.1 т.т. 1 – 4, от Закона за биологичното разнообразие и т. 1 от Решение 

№122 на Министерският съвет от 2 март 2007г., на основание чл. 10, ал. 4 от Закона 

за биологичното разнообразие и чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния 

кодекс, както следва: 

 

• Регистър на териториите, обявявани директно от страните-членки съгласно 

Директивата за птиците (т.нар. Специално защитени зони (Special Protection 

Areas), изобразени на Карта. ІІІ.5 Защитени зони за опазване на дивите 

птици, за басейна на река Доспат, с приложена в текста Таблица ІІІ.6 – 

Защитени зони за опазване на дивите птици за басейн на река Доспат; 

• Регистър на териториите, предложени от страните-членки и впоследствие 

разглеждани от Комисията съгласно процедура за селектиране на тези 

територии, съгласно Директивата за хабитатите. Това са т.нар. специални 

консервационни зони (Special Areas of Conservation), изобразени на Карта ІІІ.7 

Защитени зони за опазване на местообитанията, за басейн на река Доспат, 

и приложена в текста Таблица ІІІ.8 – Защитени зони за опазване на 

местообитанията за басейна на река Доспат. 

 

Управлението на тези територии, както по-подробно е описано в общата част, е 

регламентирано в законодателството на общността и цели предотвратяване на 

разрушаване на природните местообитания и на местообитанията на видове, както и 
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безпокоене на видовете, за чието опазване са обявени териториите. Обявяването на такива 

територии не променя собствеността и дейностите в тях ако тези дейности са 

природосъобразни и не вредят на целостта на хабитатите и на видовете, които се опазват. 

Основната цел, залегнала в ПУРБ, е устойчиво управление на тези територии, което 

гарантира съчетаване на техните консервационни функции и същевременно осигурява 

ползи за местното население.  

 

Териториите, които попадат в някой от гореизброените регистри в повечето случаи 

се припокриват. В тези случаи, когато една територия е обявена за защитена по повече от 

един нормативен документ (например резерват, който е част от зоните по НАТУРА 2000) 

при управлението на дейностите по отношение на водите за тази територия е 

задължително да се прилагат най-строгите ограничения, с цел да се изпълнят най-

високите изисквания за защита на зоната. 
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Таблица ІІІ.3 – Защитени територии за басейна на река Доспат 

Вид на ЗТ Име на ЗТ Код на 

ЗТ 

Площ (ха) Административен акт за 

обявяване 
Забрани и ограничения 

на дейностите 
Защитена местност * Кавал тепе   83,0  Заповед № 449 от 25.04.1984г. Съгласно заповедта 

Защитена местност Лунгурлии   4,1  Заповед № РД 379 от 03.04.2003г. Съгласно заповедта 

Защитена местност Слънчева поляна   69,3  Заповед № 449 от 25.04.1984г. Съгласно заповедта 

Защитена местност Студената чучурка   73,1  Заповед № 449 от 25.04.1984г. Съгласно заповедта 

Защитена местност Караджа дере  1009,3  Заповед № РД-406 от 07.07.2008г. Съгласно заповедта 

Защитена местност Чибуците   4,8  Заповед № 25 от 09.01.1989г. Съгласно заповедта 

Защитена местност Широка поляна   100,2  Заповед № 449 от 25.04.1984г. Съгласно заповедта 

Природна забележителност ** Жабата – скално бразувание   0,2  Заповед № 448 от 25.04.1984г. Съгласно заповедта 

Природна забележителност Побит камък   0,5  Заповед № 295 от 07.02.1962г. Съгласно заповедта 

  *   Защитена местност – тази категория до голяма степен съответства на IUCN Category III (Conservation through active management). 

**  Природна забележителност – тази категория съответства на IUCN Category IV (Conservation of natural features) 

 

 

Таблица ІІІ.6 – Защитени зони за опазване на дивите птици за басейна на река Доспат 

 

 

 

 

 

 

 

 

Идентификацио
нен код 

Наименование на зоната Код на водно тяло В съответствие с коя 

Директива на ЕС е 
определена 

Решение на 

Министерски съвет 

Обнародвано Заповед за 

обявяване 

BG0002063 Западни Родопи BG4DO600R120 

BG4DO600R119 

 

 Директива 79/409/ЕЕС за 

Птиците 

РМС № 122  

от 02 март 2007 г. 

ДВ бр. 21 от 09.03.2007 г. Заповед № РД 835  

от 17.11.2008 

BG0002113 Триград - Мурсалица Няма данни  Директива 79/409/ЕЕС за 

Птиците 

РМС № 802  

от 04 декември 2007г 

ДВ бр. 107 от 18.12.2007г.  
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Таблица ІІІ.8 – Защитени зони за опазване на местообитанията за басейна на река Доспат 

 
Идентификационен код Наименование на 

зоната 

 В съответствие с коя 

Директива на ЕС е 
определена 

Решение на Министерски 

съвет 

Обнародвано Заповед за обявяване 

BG0001030 Родопи - Западни BG4ME600R106 

BG4ME700R098 

BG4ME700R102 

BG4ME500R110 

BG4ME700R095 

BG4DO900R116 

BG4DO135R118 

BG4DO135R121 

BG4DO600R120 

BG4DO600R122 

BG4ME200R115 

BG4ME200R114 

BG4DO900R116 

 BG4DO900R117 

BG4DO600R119 

 

Директива 92/43/ЕЕС за 

Местообитанията 

РМС 611 от 16.10.2007 ДВ бр. 85 от 23.10.2007 г.   

Карта. ІІІ.4 - Защитени територии за басейна на река Доспат 

Карта. ІІІ.5 - Защитени зони за опазване на дивите птици за басейна на река Доспат 

Карта ІІІ.7 - Защитени зони за опазване на местообитанията за басейн на река Доспат  
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ІV. Мониторинг на водите в басейна на река Доспат 
 
1.Повърхностни води 
 
1.1. Мониторингови програми за повърхностни води – контролен и оперативен 
мониторинг в поречие Доспат. 
 
1.1.1. Контролен мониторинг: 
 

Контролният мониторинг се провежда в продължение най-малко на една година в 
рамките на периода, за който се отнася съответния План за управление на речните 
басейни, като би следвало резултатите от мониторинга да се преразглеждат и използват в 
комбинация с процедурата за оценка на въздействията. За района на поречие Доспат 
действа един пункт за контролен мониторинг. Програмата за контролен мониторинг се 
изпълнява поетапно в периода 2007 – 2009г., като резултатите от него се анализират и 
използват за подготовката и разработването на първия План за управление на речните 
басейни през декември 2009г. Тези програми ще подпомогнат оптимизирането на 
програмите за оперативен мониторинг в процеса на бъдещото управление на водите.  
 

• Таблица IV.1 Контролен мониторинг - общ брой на мониторинговите пунктове за 
повърхностни води – категория “реки” и честота на мониториране за всеки елемент за 
качество в поречие Доспат. Списък на приоритетните вещества и специфични 
замърсители, които се мониторират. 

 
Река Езеро 

№ Категория Бр. 
пунктове 

Честота Бр. 
пунктове 

Честота 

 
 Биологични елементи за качество*      

1 Фитопланктон  - - - - 
2 Макрофити  1 1 - - 
3 Фитобентос 1 1 - - 
4 Дънни безгръбначни  1 1 - - 
5 Риби  1 1 - - 

 Физикохимични елементи за 
качество 

    

 • Физикохимични показатели     
 I група     

1 pН 1 4 - - 
2 Температура 1 4 - - 
3 Неразтворени вещества 1 4 - - 
4 Прозрачност (Диск на Секки) - - - - 
5 Хлорофил А - - - - 
6 Електропроводимост 1 4 - - 
7 Разтворен О2 1 4 - - 
8 Наситеност с О2 1 4 - - 
9 БПК 5 1 4 - - 
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10 ХПК 1 4 - - 
11 Азот-амониев - N - NH4 1 4 - - 
12 Азот нитратен - N- NO3 1 4 - - 
13 Азот нитритен - N- NO2 1 4 - - 
14 Ортофосфати - P- PO4 1 4 - - 
15 Хлориди 1 4 - - 
16 Сулфати 1 4 - - 

 II група     
1 Азот общ 1 4 - - 
2 Фосфор общ 1 4 - - 
3 Калций 1 4 - - 
4 Магнезий 1 4 - - 
5 Обща твърдост 1 4 - - 
6 Желязо общо 1 4 - - 
7 Манган 1 4 - - 
8 Калциево карбонатна твърдост 1 4 - - 
9 Сероводород 1 4 - - 

10 Общ органичен въглерод 1 4 - - 
 • Приоритетни вещества **     

1 Alachlor 1 12 - - 
2 Anthracene 1 12 - - 
3 Atrazine 1 12 - - 
4 Benzene - 12 - - 
5 Brominated diphenylethers  - 12 - - 
6 Cadmium and its compounds 1 12 - - 
7 C10-13-chloroalkanes  - 12 - - 
8 Chlorfenvinphos 1 12 - - 
9 Chlorpyrifos 1 12 - - 

10 1,2-Dichloroethane - 12 - - 
11 Dichloromethane - 12 - - 
12 Di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) - 12 - - 
13 Diuron 1 12 - - 
14 Endosulfan - 12 - - 

14.1 (alpha-endosulfan) - -   
15 Fluoranthene  1 12 - - 
16 Hexachlorobenzene 1 12 - - 
17 Hexachlorobutadiene 1 12 - - 
18 Hexachlorocyclohexane 1 12 - - 

18.1 (gamma-isomer, Lindane) - -   
19 Isoproturon 1 12 - - 
20 Lead and its compounds 1 12 - - 
21 Mercury and its compounds 1 12 - - 
22 Naphthalene 1 12 - - 
23 Nickel and its compounds 1 12 - - 
24 Nonylphenols 1 12 - - 

24.1 (4-(para)-nonylphenol) - -   
25 Octylphenols 1 12 - - 

25.1 (para-tert-octylphenol) - - - - 
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26 Pentachlorobenzene - - - - 
27 Pentachlorophenol - - - - 
28 Polyaromatic hydrocarbons - - - - 

28.1 (Benzo(a)pyrene) - - - - 
28.2 (Benzo(b)fluoroanthene) - - - - 
28.3 (Benzo(g,h,i)perylene) - - - - 
28.4 (Benzo(k)fluoroanthene) - - - - 
28.5 (Indeno(1,2,3-cd)pyrene) - - - - 
29 Simazine 1 12 - - 
30 Tributyltin compounds 1 12 - - 

30.1 (Tributyltin-cation) - - - - 
31 Trichlorobenzenes - - - - 

31.1 (1,2,4-Trichlorobenzene) - - - - 
32 Trichloromethane (Chloroform) - - - - 
33 Trifluralin 1 12 - - 

 • Специфични замърсители     
 I група - Органични вещества     

1 Феноли 1 4 - - 
2 Нефтопродукти  1 4 - - 
 II група - Тежки метали и металоиди     

1 Цинк   1 4 - - 
2 Мед  1 4 - - 
3 Хром  6 валентен  1 4 - - 
4 Хром  3 валентен  1 4 - - 
5 Арсен 1 4 - - 
6 Уран  (естествен) 1 4 - - 
7 Радий 1 4 - - 
8 Обща β радиоактивност 1 4 - - 
 III група - Други     

1 СПАВ анионактивни 1 4 - - 
2 Цианиди 1 4 - - 

 Хидроморфологични елементи за 
качество**** 

    

1 • Непрекъснатост на реката 1 1 - - 
2 • Хидрологичен режим 1 12 - - 
3 • Морфологични условия 1 1 - - 

 
Програмите за контролен мониторинг за поречие Доспат са дадени в Таблица ІV.3 

на този раздел на ПУРБ. 
 
1.1.2. Оперативен мониторинг в поречие Доспат: 
 
Основна цел на оперативния мониторинг е да установи и следи състоянието на 

онези водни тела, които са определени при оценката на риска като тела в риск по 
отношение постигането на добро екологично състояние, както и да направи оценка на 
промените в състоянието на водните тела в риск, когато за тях са набелязани и приложени 
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програми от мерки.  
Този мониторинг да следи само онези показатели, които са индикативни за 

повлияните елементи за качество (а не всички, както е при контролния мониторинг) и са 
най-чувствителни към конкретният натиск, на който са подложени съответните водни 
тела.  

 
Оперативният мониторинг се провежда непрекъснато и с определена честота за 

периода на съответния План за управление на речните басейни За района на поречие 
Доспат, настоящата програма за оперативен мониторинг се изпълнява в периода 2007 – 
2009г. в четири пункта – три пункта категория “реки” и един пункт категория “езеро” , 
като резултатите ще се използват в текущата работа по изпълнение на ПУБР. 
 

• Таблица IV.2 Оперативен мониторинг на повърхностни води категория “реки” и “езера” 
в поречие Доспат - общ брой на мониторинговите пунктове и честота на мониториране за 
всеки елемент за качество. Списък на приоритетните вещества и специфични замърсители, 
които ще бъдат мониторирани. 

 
Река Езеро 

№ Категория Бр. 
пунктове 

Честота Бр. 
пунктове 

Честота 

 Биологични елементи за качество*      
1 Фитопланктон  - - - - 
2 Макрофити  - - - - 
3 Фитобентос 1 1 - - 
4 Дънни безгръбначни  3 1 1 - 
5 Риби  1 1 1 - 

 Физикохимични елементи за 
качество 

    

 • Физикохимични показатели     
 I група     

1.1 pН 3 4 1 4 
2.1 Температура 3 4 1 4 
3 Неразтворени вещества 3 4 1 4 
4 Прозрачност (Диск на Секки) - - 1 4 
5 Хлорофил А - - 1 4 

6.1 Електропроводимост 3 4 1 4 
7.1 Разтворен О2 3 4 1 4 
8.1 Наситеност с О2 3 4 1 4 
9.1 БПК 5 3 4 1 4 
10 ХПК 3 4 1 4 

11.1 Азот-амониев - N - NH4 3 4 1 4 
12.1 Азот нитратен - N- NO3 3 4 1 4 
13.1 Азот нитритен - N- NO2 3 4 1 4 
14.1 Ортофосфати - P- PO4 3 4 1 4 
15 Хлориди 3 4 1 4 
16 Сулфати 3 4 1 4 
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 II група     
1 Азот общ 3 4 1 4 
2 Фосфор общ 3 4 1 4 
3 Калций 3 4 1 4 
4 Магнезий 3 4 1 4 
5 Обща твърдост 3 4 1 4 
6 Желязо общо 3 4 1 4 
7 Манган 3 4 1 4 
8 Калциево карбонатна твърдост 3 4 1 4 
9 Сероводород 3 4 1 4 

10 Общ органичен въглерод 3 4 1 4 
 • Приоритетни вещества     

1 Alachlor - - - - 
2 Anthracene - - - - 
3 Atrazine - - - - 
4 Benzene - - - - 
5 Brominated diphenylethers - - - - 
6 Cadmium and its compounds 4 12 1 12 
7 C10-13-chloroalkanes - - - - 
8 Chlorfenvinphos - - - - 
9 Chlorpyrifos 4 12 1 12 

10 1,2-Dichloroethane - - - - 
11 Dichloromethane - - - - 
12 Di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) - - - - 
13 Diuron - - - - 
14 Endosulfan - - - - 

14.1 (alpha-endosulfan) - - - - 
15 Fluoranthene - - - - 
16 Hexachlorobenzene - - - - 
17 Hexachlorobutadiene - - - - 
18 Hexachlorocyclohexane - - - - 

18.1 (gamma-isomer, Lindane)     
19 Isoproturon - - - - 
20 Lead and its compounds - - - - 
21 Mercury and its compounds - -   
22 Naphthalene - - - - 
23 Nickel and its compounds - - - - 
24 Nonylphenols - - - - 

24.1 (4-(para)-nonylphenol)     
25 Octylphenols - - - - 

25.1 (para-tert-octylphenol)     
26 Pentachlorobenzene - - - - 
27 Pentachlorophenol - - - - 
28 Polyaromatic hydrocarbons - - - - 

28.1 (Benzo(a)pyrene)     
28.2 (Benzo(b)fluoroanthene)     
28.3 (Benzo(g,h,i)perylene)     
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28.4 (Benzo(k)fluoroanthene)     
28.5 (Indeno(1,2,3-cd)pyrene)     
29 Simazine - - - - 
30 Tributyltin compounds - - - - 

30.1 (Tributyltin-cation)     
31 Trichlorobenzenes - - - - 

31.1 (1,2,4-Trichlorobenzene) - -   
32 Trichloromethane (Chloroform) - - - - 
33 Trifluralin - - - - 

 • Специфични замърсители     
 I група - Органични вещества     

1 Феноли 3 4 1 4 
2 Нефтопродукти  3 4 1 4 
 II група - Тежки метали и металоиди     

1 Цинк   3 4 1 4 
2 Мед  3 4 1 4 
3 Хром  6 валентен  3 4 1 4 
4 Хром  3 валентен  3 4 1 4 
5 Арсен 3 4 1 4 
6 Уран  (естествен) 3 4 1 4 
7 Радий 3 4 1 4 
8 Обща β радиоактивност 3 4 1 4 
 III група - Други     

1 СПАВ анионактивни 4 4 1 4 
2 Цианиди 4 4 1 4 

 Хидроморфологични елементи за 
качество 

    

1 • Непрекъснатост на реката  -  -  -  - 
2 • Хидрологичен режим 2 12  -  - 
3 • Морфологични условия  - -  - - 

 
 

 
Основните физикохимични показатели, приоритетните вещества, специфичните 

замърсители и показателите за съответните хидроморфологични елементи и съответните 
биологични елементи за категория реки и категория  езера , които са използвани от 
Басейнова Дирекция Западнобеломорски район – Благоевград за поречие Доспат, за 
планиране на контролните и оперативни мониторингови програми са посочени съответно 
в Раздел ІV на Общата част на настоящия ПУРБ – Таблица ІV.2, Таблица ІV.3 , Таблица 
ІV.4, Таблица ІV.5 , Таблица ІV.6 и Таблица ІV.7. 

В тези таблици съответните показатели и/или елементи за качество са обозначени и 
със съответните условни кодове. Последните са използвани за по-голямо удобство при 
попълването на съответните таблици за пунктовете от контролния и оперативния 
мониторинг и означаването на показателите, които ще се мониторират в тях. 

Програмите за оперативен мониторинг за поречие Доспат  са дадени в Таблица IV.4 
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и Таблица. IV.5 на този раздел на ПУРБ. 
 
1.1.3. Кратка информация относно някои допълнителни изисквания към 

мониторинга на повърхностни води, използвани за питейно-битово водоснабдяване, 
съгласно чл.7 от РДВ. 

 
Повърхностните водни тела, определени по силата на чл.7 от РДВ , които 

осигуряват над 100 м 3 дневно (като средна стойност) вода за питейно-битово 
водоснабдяване, съгласно Приложение IV(i) са защитени територии. В тези водни тела 
следва да се извършва мониторинг на всички зауствани приоритетни вещества и 
специфични вещества зауствани в значителни количества, които могат да засегнат 
състоянието на водните тела и които се контролират според разпоредбите на Директива 
75/440/ЕЕС  за питейни води. За района на поречие Доспат няма заустване на приоритетни 
и специфични вещества във водни обекти използвани за питейно-битово водоснабдяване. 
Това се потвърждава и от данните от извършваният през последните пет години (2004г. - 
2008г.) мониторинг по Наредба № 12/2002 г /транспонирана от Директива 75/440/ЕЕС/ за 
тези повърхностни води. По тази причина такъв вид мониторинг от страна на БД ЗБР - 
Благоевград не е заложен в настоящия План за управление. 

 
1.2. Мониторингови програми за повърхностни води – проучвателен мониторинг.  
 
При изготвянето на доклада по чл.8 от ЕРДВ за разработване на нови програми за 

мониторинг на повърхностни и подземни води за поречие Доспат не бяха разработени и 
изготвени програми за проучвателен мониторинг в ЗБР и в останалите райони за 
басейново управление в България. 

Поради факта, че за поречие Доспат има две тела повърхностни води категория 
“реки”, за които няма данни и не е провеждан никакъв мониторинг до момента - Река 
Осинска от изворите до вливането й в река Доспат и река Жижовска от изворите до 
вливането й в река Доспат – за тези тела в рамките на настоящия ПУРБ ще бъдат 
разработени програми за проучвателен мониторинг, за да може да бъде оценено тяхното 
екологично и химично състояние. 
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 Таблица IV.3  Програма за контролен мониторинг на повърхностни води, категория “реки” в поречие Доспат. 
 
 

Географски 
координати 

Елементи за качество 

Биологични елементи 
за качество3 

Физикохимични елементи за качество 

№
 по ред 

Код на 
пункта 

 
 

В
ид на пункта 1 

Наименование на 
пункта 

 
 
Х 

 
 

Y 

Код 
на 
вод-
ното 
тяло 

 

Тип на водното тяло 2 

Ф
итопланктон 

М
акрофити 

Ф
итобентос 

Д
ънни безгръбвачни 

   Риби
 

Ф
изикохимични показатели 

О
сновни 4 

  П
риоритетни вещ

ества 5 

 С
пецифични замърсители 6  

Х
идроморфологични елементи 7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 BG4ME002
91MS340  р.Доспат след град 

Доспат, след ГК 41°38'03.4 24°09'48.7 BG4DO
135R118 TR32 - - - Х - І и ІІ гр. 6, 9 

І гр. - 1, 2, ІІ гр. 
- 1, 2, 3, 4, 5, ІІІ 

гр. - 1, 2 
2 

2 BG4ME000
25MS350  р.Доспат след с.Барутин 41°35'34.3 24°10'08.6 BG4DO

135R118 TR32 - - - Х - І гр. – 1, 2, 6, 7, 
8, 9 - - - 

3 BG4ME000
25MS360 Fcb 

р.Доспат при границата 
(при  моста между 
с.Бръщен и с.Црънча) 

41°33'30.7 24°07'21.5 BG4DO
135R118 TR32 - - Х Х Х І и ІІ гр. 

Всички 
приоритетни 
вещества 
съгласно 

Приложение 4 

І гр. - 1, 2, ІІ гр. 
- 1, 2, 3, 4, 5, 
16, 17, 18, ІІІ 
гр. - 1, 2 

2 
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Таблица IV.4  Програма за оперативен мониторинг на повърхностни води, категория “реки” в поречие Доспат. 
 
 

Географски 
координати 

Елементи за качество 

Биологични елементи 
за качество3 

Физикохимични елементи за качество 

№
 по ред 

Код на 
пункта 

 
 

В
ид на пункта 1 

Наименование на 
пункта 

 
 
Х 

 
 

Y 

Код 
на 
вод-
ното 
тяло 

 

Тип на водното тяло 2 

Ф
итопланктон 

М
акрофити 

Ф
итобентос 

Д
ънни безгръбвачни 

   Риби
 

Ф
изикохимични показатели 

О
сновни 4 

  П
риоритетни вещ

ества 5 

 С
пецифични замърсители 6  

Х
идроморфологични елементи 7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

56 BG4ME002
91MS340  р.Доспат след град 

Доспат, след ГК 41°38'03.4 24°09'48.7 BG4DO
135R118 TR33 - - - Х - І и ІІ гр. 6, 9 

І гр. - 1, 2, ІІ гр. 
- 1, 2, 3, 4, 5, ІІІ 

гр. - 1, 2 
2 

57 BG4ME000
25MS350  р.Доспат след с.Барутин 41°35'34.3 24°10'08.6 BG4DO

135R118 TR33 - - - Х - І гр. – 1, 2, 6, 7, 
8, 9 - - - 

58 BG4ME000
25MS360 Fcb 

р.Доспат при границата 
(при  моста между 
с.Бръщен и с.Црънча) 

41°33'30.7 24°07'21.5 BG4DO
135R118 TR33 - - Х Х Х І и ІІ гр. 

Всички 
приоритетни 
вещества 
съгласно 

Приложение 4 

І гр. - 1, 2, ІІ гр. 
- 1, 2, 3, 4, 5, 
16, 17, 18, ІІІ 
гр. - 1, 2 

2 
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Таблица IV .5. Програма за оперативен мониторинг на повърхностни води, категория “езера” в поречие Доспат. 
 
 

Географски 
координати 

Елементи за качество 

Биологични елементи 
за качество3 

Физикохимични елементи за 
качество 

№
 по ред 

Код на 
пункта 

 
 

В
ид на пункта 1 

Наименование на 
пункта 

 
 
Х 

 
 

Y 

Код 
на 

водно
то 
тяло 

 

Тип на водното тяло 2 

Ф
итопланктон 

М
акрофити 

Ф
итобентос 

Д
ънни безгръбвачни 

Риби
* 

Ф
изикохимични показатели 

О
сновни

4 

  П
риоритетни вещ

ества 5 

 С
пецифични замърсители

6  

Х
идроморфологични елементи

7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1 BG4ME00292

MS905   Яз. Доспат 41°40'02.6 24°08'13.4 
BG4DO
900R117 TL 28 Х Х - Х Х І и ІІ гр. 6, 9 - - 
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1.3 Резултати от програмите за контролен и оперативен  мониторинг на 
повърхностни води категория “реки” в поречие Доспат. 
 

Оценката на водните тела категория “реки” в поречие Доспат по данни от 
програмите за контролен и оперативен мониторинг е направена въз основа на сравняване 
на получените усреднени концентрации на различните замърсители със определените 
стойности за всяко състояние по избраната класификационна система, описана в Раздел ІІ 
на Общата част на ПУРБ. 

 
Съгласно тази оценка от 7 водни тела категория “реки” в поречие Доспат : 
- в много добро състояние – няма водни тела; 
- в добро състояние / потенциал– 4 водни тела; 
- в незадоволително състояние – 1 водно тяло; 
- без данни от провеждан мониторинг – 2 водни тела. 

 
Таблица IV .6 Оценка на състоянието на повърхностните водни тела категория “река” в поречие 

Доспат. 
 

N по 
ред 

Тип 
водно 
тяло 

Описание 
на типа Код EU_CD Име на водното тяло Оценка на риска 

1 TR33 021111 BG4DO900R116 Река Доспат от изворите до 
язовир Доспат. Добро състояние 

2 TR33 021111 BG4DO135R118 
Река Доспат от язовир 
Доспат до българо-гръцката 
граница. 

В риск по нитритен азот 
незадоволително състояние 

3 TR33 021111 BG4DO600R120 

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

Добро състояние 

4 TR33 021111 BG4DO135R121 
Река Осинска от изворите 
до вливането й в река 
Доспат. 

Няма данни 

5 TR33 021111 BG4DO600R122 
Река Жижовска от изворите 
до вливането й в река 
Доспат. 

Няма данни 

6 TE29 021000 BG4DO900R117 Язовир Доспат Добър потенциал 

7 TE33 031010 BG4DO600R119 Група – яз. Широка поляна, 
яз. Блатото Добър потенциал 
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Забележка:  За оценка на състоянието е използвана пет степенната скала, показана  в Раздел 2 на 
Общата част на ПУРБ със следните цветни кодове: 

 
   Много добро състояние 

   Добро състояние  

   Умерено  (средно) състояние 

   Незадоволително състояние 

   Лошо състояние  
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1.4 Резултати от програмите за оперативен мониторинг на повърхностни води категория “езеро”в поречие Доспат. 
 
 
 

Таблица IV .7. Оценка на състояние/потенциал на повърхностни ВТ категория “езеро” в поречие Доспат. 
 

№ по 
ред 

Описан
ие на 
типа 

Код 
EU_CD 

Описание 
на водното 

тяло 

Надмо
рска 
височи
на, м 

р-н 
О2 БПК5 pH NH4 NO2 PO4 

(орто) 

Хлор
офил

-а 
Zn Cu Pb Cd Hg 

Вид на 
вод 

ното 
тяло 

Оценка на 
еколог.  

състояние 
/потенциал 

 Норми над 800 м надморска височина - 
пъстървови води > 7 <3 6,0 - 

9,0 < 1,0 < 0,01 0,2  0,2 0,005 0,01 <0,001 <0,001 СМВТ 
Добър 

потенциал 

 Норми под 800 м надморска височина- 
шаранови води > 5 <6 6,0 - 

9,0 < 1,0 < 0,04 0,4  0,7 0,005 0,01 <0,001 <0,001 СМВТ Добър 
потенциал 

 1. 031010 BG4DO6
00R119 

 
Група - ЯЗ. 
ШИРОКА 
ПОЛЯНА, 
ЯЗ.БЛАТО
ТО 

1530 7,16 3,35 7,5 0,29 0,0023 0,023  0,14 0   0  0 0 СМВТ 

Добър 
потенциал 

2. 021000 BG4DO9
00R117 

ЯЗ. 
ДОСПАТ 1200 7.99 1.23 7.66 0,156 0,0104 0,0256 7,325 - 0 -  0 - СМВТ Добър 

потенциал 
 
 

2. Мониторинг на подземните води в поречие Доспат. 
 
2.1. Програма химическо състояние на подземни води в поречие Доспат. 
 
2.1.1 Контролен мониторинг на хомичното състояние. 
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Общ брой на пунктовете, които са наблюдавани: 
В поречие Доспат са идентифицирани 6 броя подземни водни тела, разположени в 

4 водоносни хоризонта :  
 
 
Таблица IV.8 Подземни водни тела в поречие Доспат. 
 

Номер Слой Код на подземно 
водно тло Име 

1 кватернер BG4G000QNPg010 
Порови води в кватернер-Неоген-Палеоген - 
Доспат 

       
2 палеоген BG4G00000Pg038 Порови води в палеогенски седиментен комплекс 
       

3 BG4G00000C2020 
Пукнатинни води в Барутин-буйновски интрузив, 
Долнодряновски плутон 

4 BG4G000PzC2021 
Пукнатинни води в Южнобългарски гранити, 
Калински плутон 

5 

пукнатинни 

BG4G000PtPz026 

Пукнатинни води в Западно-родопски 
метаморфити - гнайси, шисти, мрамори, 
амфиболити 

    
6 карст BG4G0000Pt1030 Карстови води в Сатовчански карстов басейн 

 
В програмите за мониторинг на химичното състояние на подземните води на БД 

ЗБР – Благоевград няма пунктове за мониторинг на химическото състояние в поречие 
Доспат.  

За  някои от подземните водни тела, разположени в четирите водоносни хоризонта, 
посочени по-долу, не се предвижда мониторинг в обхвата на програмите, които са 
предмет на настоящия План за управление по следните причини:  

 
1. Подземно водно тяло BG4G000QNPg010 – Порови води в Кватернер – Неоген- 

Палеоген – Доспат – това е слабо населен район,  липсват значими антропогенни 
въздействия, водоползването от тялото е съвсем незначително и към момента на 
докладването няма достатъчно информация за съществуващи и изградени съоръжения , с 
които да се осъществява мониторинг на това тяло.  Вероятно това ще стане след 2009 г, 
когато бъдат изградени подходящи пунктове за мониторинг за това тяло. 

2. За останалите  подземни водни тела в по-горе посочената таблица, мотивите ни  
в тях да не се провежда мониторинг са следните -  те са намират в изключително трудно 
достъпни високопланински райони. Повечето от тях са пукнатинни, слабоводообилни, с 
малки естествени ресурси. Върху тяхната площ почти липсват населени места и не се 
наблюдава никаква антропогенна дейност / в това число и липса на водоползвания от 
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телата/, която да повлияе върху тяхното количествено и химично състояние.   
3. За тяло BG4G000PzC2021 Пукнатинни води в Южнобългарски гранити, Калински 

плутон има действащи пунктове за мониторинг на подземни води, но те  териториално попадат в 
поречие Места. 

4.Включените в този списък подземни водни тела от карстовия водоносен хоризонт 
са трудно достъпни, те са малки по площ водни тела. При тях  липсват населени места и 
не се наблюдава  антропогенно въздействие / в това число и липса на водоползвания от 
телата/, която да повлияе върху тяхното количествено и химично състояние.   

5. В предложените програми за химичен мониторинг присъстват пунктове за 
мониторинг в други подземни водни тела, сходни по произход и състав като 
горепосочените в таблицата, информацията от които може да бъде представителна и да се 
съотнесе за състоянието на тези групи тела, в които за шест-годишния период на 
настоящия План за управление няма да се провежда мониторинг. 

 
 
 

Таблица IV .9 Подземни водни тела в поречие Доспат, за които не се провежда 
мониторинг на химичното състояние. 

 
 
 

Слой Код на подземно водно 
тяло 

Име 

Кватернер BG4G000QNPg010 Порови води в кватернер-Неоген-Палеоген - Доспат 
  

Палеоген BG4G00000Pg038 Порови води в палеогенски седиментен комплекс 

 

Пукнатинни BG4G00000C2020 Пукнатинни води в Барутин-буйновски интрузив, 
Долнодряновски плутон 

 BG4G000PtPz026 Пукнатинни води в Западно-родопски метаморфити - 
гнайси, шисти, мрамори, амфиболити 

 

Карстови 
(Pt-Cr) 

BG4G0000Pt1030 Сатовчански карстов басейн 

 
 
 
2.1.2. Програма за оперативен мониторинг 
 
 
При анализа на оценката на риска на подземните водни тела на територията на 

поречие Доспат нито едно подземно водно тяло не беше обявено в риск да не достигне 
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поставените  цели, по отношение на химичното състояние. По тази причина в БД ЗБР – 
Благоевград няма разработени програми и не провежда оперативен мониторинг на 
химичното състояние на нито едно подземно водно тяло в поречие Доспат.
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2.2. Програма за мониторинг на количественото състояние на подземните води 
(мрежа за мониторинг на ниво/дебит на подземните води) в поречие Доспат. 
 
За 5 броя подземни водни тела в поречие Доспат, разположени в 4 водоносни 

хоризонта, посочени по-долу, не се провежда мониторинг в обхвата на програмите, по 
следните причини 

1.За тяло BG4G000QNPg010 – Порови води в Кватернер – Неоген- Палеоген – 
Доспат няма достатъчна информация за изградени съоръжения, в които да се осъществява 
мониторинг на количественото състояние. 

2.За останалите 4 подземни водни тела  , освен BG4G000QNPg010 – Порови води в 
Кватернер – Неоген- Палеоген – Доспат,  в по-горе посочената таблица, мотивите ни  в тях 
да не се провежда мониторинг са следните - те са намират в изключително трудно 
достъпни високопланински райони. Повечето от тях са пукнатинни, слабоводообилни, с 
малки естествени ресурси. Върху тяхната площ почти липсват населени места и не се 
наблюдава никаква антропогенна дейност (в това число и липса на значими водовземания 
от телата), която да повлияе върху тяхното количествено и химично състояние.   

3.За тяло BG4G000PzC2021 Пукнатинни води в Южнобългарски гранити, Калински 
плутон има действащи пунктове за мониторинг на подземни води, но те  териториално попадат в 
поречие Места. 

4.За включените в този списък подземни водни тела от карстовия водоносен 
хоризонт може също да се каже, те са трудно достъпни, незначителни - малки по площ. 
При тях  също липсват населени места и не се наблюдава никаква антропогенна дейност (в 
това число и липса на водоползвания от телата), която да повлияе върху тяхното 
количествено и химично състояние. 

5.В разработените програми за количествен и химичен мониторинг присъстват 
пунктове за мониторинг в други подземни водни тела, сходни по произход и състав като 
горепосочените в таблицата, информацията от които може да бъде представителна и да се 
съотнесе за състоянието на тези групи тела, в които за шест-годишния период на 
настоящия План за управление няма да се провежда мониторинг. 

 
 
 

 
Таблица IV .10.  Подземни водни тела в поречие Доспат, за които не се провежда 

мониторинг на количественото състояние. 
 

Слой Стар код Нов код Име 
Кватернер BG146 BG4G000QNPg010 Порови води в Кватернер-Неоген-Палеоген - Доспат 
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Палеоген няма BG4G00000Pg038 Порови води в палеогенски седиментен комплекс 

  

Пукнатинни няма BG4G00000C2020 Пукнатинни води в Барутин-буйновски интрузив, 
Долнодряновски плутон 

 няма BG4G000PtPz026 Пукнатинни води в Западно-родопски метаморфити - 
гнайси, шисти, мрамори, амфиболити 

  

Карстови 
(Pt-Cr) 

няма BG4G0000Pt1030 Сатовчански карстов басейн 

 
2.3. Резултати от мониторинговите програми за  подземни води  – контролен 

(химичен)  и количествен мониторинг. 
 
Резултатите от програмите за мониторинг на повърхностни и подземни води за 

2008 г. и 2009 година сочат, че в повечето случаи във водните обекти не се откриват 
пестициди, като в много редки случаи във водните проби се засичат следи от пестициди в 
стойности, близки до границите на чувствителност на методите (0,0001 мкг/л) и много под 
допустимите за питейни води категория А1 (0,001 мг/л). Стойности различни от нула по 
данни от контролен мониторинг на повърхностни води в поречие Доспат са засечени за 
веществата флуорантен (0,01÷0,026 µg/dm³) и най-често и в по-значими количества 
нафтален (0,007÷0,047 µg/dm³). Тези резултати водят до извода, че към момента 
количествата и начина на ползване на ПРЗ в земеделието нямат значимо въздействие 
върху водните екосистеми на територията на БД ЗБР, тъй като концентрациите им във 
водите са минимални или въобще не се откриват. Въпреки това, използваните в селското 
стопанство ПРЗ са потенциален източник на дифузно замърсяване за повърхностните и 
подземните ВТ със значителен негативен ефект върху водните екосистеми. В тази връзка 
активните съставки на ПРЗ са основна част от заложените вещества в програмите за 
мониторинг на приоритетни и опасни вещества.  

 
 
 
 

Таблица IV.11 Оценка на химичното състояние на подземните водни тела в поречие Доспат по 
експертна оценка 

 
№ 
по 
 ред 

Наименование на водното 
тяло 

Код на водното тяло Резултати от мониторинг 
Оценка на 
химично 
състояние 

1 Порови води в кватернер-
неоген-палеоген - Доспат BG4G000QNPg010 

Няма пунткове за 
мониторинг - не се 

докладва 
Добро 
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№ 
по 
 ред 

Наименование на водното 
тяло 

Код на водното тяло Резултати от мониторинг 
Оценка на 
химично 
състояние 

2 Порови води в палеогенски 
седиментен комплекс BG4G00000Pg038 

Няма пунткове за 
мониторинг - не се 

докладва 
Добро 

3 
Пукнатинни води в Барутин-
буйновски интрузив, 
Долнодряновски плутон 

BG4G00000C2020 
Няма пунткове за 
мониторинг - не се 

докладва 
Добро 

4 
Пукнатинни води в 
Южнобългарски гранити, 
Калински плутон 

BG4G000PzC2021 
Няма превишения на 
концентрациите на 
замърсителите 

Добро 

5 

Пукнатинни води в Западно-
родопски метаморфити - 
гнайси, шисти, мрамори, 
амфиболити 

BG4G000PtPz026 
Няма пунткове за 
мониторинг - не се 

докладва 
Добро 

6 Карстови води в 
Сатовчански карстов басейн BG4G0000Pt1030 

Няма пунткове за 
мониторинг - не се 

докладва 
Добро 

 
За оценка на количественото състояние на подземните водни тела, поради липса на 

достатъчно данни от мониторинг и липса на налична и одобрена методика за оценка, е 
използвано направеното към настоящия момент сравнение по актуални данни между 
водоползването за всяко тяло и неговите естествени ресурси.  
 
Таблица IV.12  Оценка на количественото състояние на подземните водни тела в поречие Доспат 

по експертна оценка 
 

№ 
по 
ред 

Наименование на водното 
тяло 

Код на водното 
тяло 

Резултати от мониторинг Оценка на 
количественото 
състояние 

1 Порови води в кватернер-
неоген-палеоген - Доспат BG4G000QNPg010 Няма пунткове за мониторинг - не се 

докладва Добро 

2 Порови води в палеогенски 
седиментен комплекс BG4G00000Pg038 Няма пунткове за мониторинг - не се 

докладва Добро 

3 

Пукнатинни води в 
Барутин-буйновски 
интрузив, Долнодряновски 
плутон 

BG4G00000C2020 Няма пунткове за мониторинг - не се 
докладва Добро 

4 
Пукнатинни води в 
Южнобългарски гранити, 
Калински плутон 

BG4G000PzC2021 

Данните от измерванията не са 
достатъчни за проследяване на трайни 
тенденции и изготвяне на обобщени 

изводи за количественото състояние на 
тялото.  

Добро 

5 

Пукнатинни води в 
Западно-родопски 
метаморфити - гнайси, 
шисти, мрамори, 

BG4G000PtPz026 Няма пунткове за мониторинг - не се 
докладва Добро 
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№ 
по 
ред 

Наименование на водното 
тяло 

Код на водното 
тяло 

Резултати от мониторинг Оценка на 
количественото 
състояние 

амфиболити 

6 Карстови води в 
Сатовчански карстов басейн BG4G0000Pt1030 Няма пунткове за мониторинг - не се 

докладва Добро 

 
 

От таблиците по оценката на химичното и количествено състояние на подземните 
водти тела в поречие Доспат няма нито едно подземно водно тяло в недобро състояние. 

 
2. Зони за защита на водите 

 
В изпълнение на изискванията на Наредба №12 от 2004 г., в поречие Доспат, 

ежегодно се провежда планов мониторинг на повърхностните води, ползвани за питейно-
битови нужди. Дейностите по вземане и обследване на проби са съгласувани с 
Регионалните РИОКОЗ и целят да определят качествата на суровата, не повлияна от 
обработка и пренос по водопроводната мрежа, вода от повърхностен водоизточник. 
Получените резултати ежегодно се обобщават в “Годишен доклад за качеството на 
повърхностните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване в обхвата на БД 
ЗБР - Благоевград, като в същият се прави актуална категоризация на водните обекти в 
три категории – А1, А2 и А3, или извън категориите.  

Към момента на територията на поречие Доспат действат 3 повърхностни 
водохващания, които са включени в мрежата за мониторинг на повърхностни води, 
предназначени за питейно-битови нужди, по смисъла на Наредба 12/2002г. и ЕРДВ.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица  IV 13  Пунктове за мониторинг по Наредба № 12/2002 г в поречие Доспат и актуална 
категоризация съгласно програмите за мониторинг. 
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№  
 Воден обект Водоснабдителна 

организация 

Населено 
място, което 

се 
водоснабдява 

ФХ МБ Категория

11 Бял Дунав р. Бял Дунав ВиК Смолян с. Змейца 1 2 А2 

17 Владово дере р. Владово дере ВиК Смолян с. Црънча, с. 
Бръщен 1 2 А2 

65 ПС Караджа дере р. Сърнена ВиК Смолян с. Борино 1 3 А3 
 
 
Карта . IV 14 Пунктове за контролен мониторинг повърхностни води категория “реки” 
поречие Доспат. 
 
Карта IV.15 Пунктове за оперативен мониторинг повърхностни води  категория “реки” 
поречие Доспат 
 
Карта IV.16 Пунктове за оперативен мониторинг повърхностни води  категория “езеро” 
поречие Доспат. 
 
Карта IV.17  Пунктове за  мониторинг повърхностни води  за питейно-битово ползване по 
Наредба № 12/2002 г. поречие Доспат.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



<

яз.
Доспат

яз. Широка
поляна

BG4ME00025MS200

Сърнена ре
ка

Сърнена река

Сърнена река

Доспат

Побит
камък

Змеица
КъсакОсина

Любча

Кочан
Ваклиново

Жижево

Фъргово

Црънча

Медени
поляни

Бръщен

Чавдар

Барутин

Доспат

Сърница

Доспат

Осинска

Жижовска

±< Контролен мониторинг(реки)
Dospat
Dospat
с., Dospat
гр., Dospat
Държавни граници

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

Карта IV.14 Пунктове за контролен мониторинг повърхностни води категория “реки” поречие Доспат

1:200 000
3 0 3 6 91.5

км

WGS84, UTM 35N



<
<

<

яз.
Доспат

яз. Широка
поляна

BG4ME00291MS340

BG4ME00025MS350

BG4ME00025MS360

Побит
камък

Змеица
КъсакОсина

Любча

Кочан
Ваклиново

Жижево

Фъргово

Црънча

Медени
поляни

Бръщен

Чавдар

Барутин

Доспат

Сърница

Сърнена ре
ка

Сърнена река

Сърнена река

Доспат

Доспат

Осинска

Жижовска

±< Оперативен мониторинг(реки)
Dospat
Dospat
с., Dospat
гр., Dospat
Държавни граници

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

Карта IV.15 Пунктове за оперативен мониторинг повърхностни води  категория “реки” поречие Доспат

1:200 000
3 0 3 6 91.5

км

WGS84, UTM 35N



<

яз.
Доспат

яз. Широка
поляна

BG4ME00292MS905

Доспат

Сърница

Побит
камък

Змеица
КъсакОсина

Любча

Кочан
Ваклиново

Жижево

Фъргово

Црънча

Медени
поляни

Бръщен

Чавдар

Барутин

Осинска

Жижовска

Доспат

Сърнена ре
ка

Сърнена река

Сърнена река

Доспат

±< Оперативен мониторинг(езера)
Dospat
Dospat
с., Dospat
гр., Dospat
Държавни граници

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

Карта IV.16 Пунктове за оперативен мониторинг повърхностни води  категория “езеро” поречие Доспат

1:200 000
3 0 3 6 91.5

км

WGS84, UTM 35N



£

£

£

яз.
Доспат

яз. Широка
поляна

Доспат

Сърница

Побит
камък

Змеица
КъсакОсина

Любча

Кочан
Ваклиново

Жижево

Фъргово

Црънча

Медени
поляни

Бръщен

Чавдар

Барутин

Осинска

Жижовска

Доспат

Сърнена ре
ка

Сърнена река

Сърнена река

Доспат

BG4ME00261MS601

BG4ME60021MS601

BG4ME00261MS602

±£ Питейни водохващания
Dospat
Dospat
с., Dospat
гр., Dospat
Държавни граници

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

Карта IV.17  Пунктове за оперативен мониторинг повърхностни води  за питейно-битово ползване

1:200 000
3 0 3 6 91.5

км

WGS84, UTM 35N
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V. Списък на целите за опазване на околната среда, включително 

случаите, при които се налага изключения – басейн на река Доспат 
 

1. Определяне на целите за повърхностните води в басейна на река Доспат 

 

Повърхностните води за басейна на река Доспат са разпределени в следните две 

категории: “река” и “езеро”. В зависимост от категорията е заложена и съответната цел, 

към която се стремим. 

 

Екологичните цели за повърхностните води са : 

 

1. Достигане на добро екологично състояние и добро химично състояние на 

повърхностните водни тела; 

2. Достигане на добър екологичен потенциал и добро химично състояние  на 

повърхностните   изкуствени водни тела; 

3. Достигане на добър екологичен потенциал и добро химично състояние  на 

повърхностните силно модифицирани водни тела (СМВТ); 

4. Предотвратяване влошаването на състоянието на повърхностните  водни тела; 

5. Прекратяване на заустванията на приоритетни и опасни вещества в 

повърхностните води.  

 

Целта за повърхностните води е не само постигането на добро състояние, но и  

недопускане влошаване на съществуващото състояние. При положение, че екологичното 

състояние на водното тяло към момента се оценява като “високо”, то не трябва да се 

влошава до “добро” в бъдеще. 

Екологичното състояние и екологичният потенциал съдържат три елемента: 

биологични, химични и физични (или физикохимични) и хидроморфоложки. Общото 

екологично състояние се определя от най - ниската стойност на биологичните, химичните 

и хидроморфоложките елементи за качество.   

 

В резултат на извършения анализ на антропогенното въздействие и натиск и 

оценката на риска на водните тела, за които съществува риск да не достигнат целите за 

опазване на околната среда ( Раздел ІІ ) са определени както следва: 

 

• Басейн на река Доспат - повърхностни водни тела приравнени към 

категория „река”:  

 

За поречие река Доспат са определени общо 7 броя повърхностни водни тела 

приравнени към категория „река”, в следните състояния: 
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добро умерено незадоволително 

3 2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Няма водни тела определени в лошо състояние за поречие Доспат. 

По отношение на 4 броя водни тела, които са определени в състояние по – ниско от 

добро ще целим достигане на доброто им състояние, съгласно определените в Раздел ІІ 

параметри, включени като елементи в класификационните системи за химично и 

екологично състояние. Например за водно тяло класифицирано в недобро състояние в 

резултат на значими хидроморфологични въздействия ще се цели достигане на добро 

състояние, по отношение на специфичния  елемент  за качество.  

Целите за определените водни тела в добро състояние са насочени към поддържане 

на добро екологично и добро химично състояние, в съотвествие с нормите заложени в 

съответните  класификационни системи за определянето им (посочени в Раздел ІІ). За тези 

водни тела не се допуска влошаване на параметрите до стойности, включени в класове по-

ниски от добро състояние (т.е. недопускане на умерено, незадоволително и лошо 

състояние). 

 

Целите за повърхностните водни тела категория „река” и приравнени към 

категория „река” са представени подробно в Таблица 5.1. 

 

незадоволител

но

умерено

добро
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Таблица 5.1. Екологични цели за повърхностни водни тела категория „река” и приравнени към категория „река” – басейн на река Доспат 

№ Код EU_CD 

Описание на 

водното 

тяло 

Физикохим

ични 

параметри 

Хидроморфо-

логично 

състояние 

Екологично 

състояние 

Обща оценка 

на 

състоянието 

Екологични 

цели за ФХП 

Екологични цели 

за хидроморфо-

логично  

състояние 

Екологични 

цели  за 

екологично 

състояние 

Обща 

екологична  

цел 

1 BG4DO900R116 

Река Доспат 

от изворите 

до язовир 

Доспат. 

добро 

състояние 

добро 

състояние 

много добро 

състояние 

добро 

състояние 

поддържане 

стойностите за  

добро състояние 

по ФХП 

поддържане на 

добро състояние по 

елементите за 

хидроморфологичн

ото качество 

поддържане 

стойностите за  

много добър 

екологичен 

статус 

поддържане на 

добро състояние 

2 BG4DO900R117 
ЯЗОВИР 

ДОСПАТ 

добър 

потенциал 

добър  

потенциал  

добър 

потенциал 

добър 

потенциал 

СМВТ 

поддържане 

стойностите за  

добър потенциал 

по ФХП 

СМВТ  

поддържане на 

добър потенциал по 

елементите за 

хидроморфологичн

ото качество 

СМВТ  

поддържане на 

стойностите за  

добър 

екологичен 

потенциал  

СМВТ  

поддържане на 

добър 

потенциал 

3 BG4DO135R118 

Река Доспат 

от язовир 

Доспат до 

българо-

гръцката 

граница. 

незадоволи

телно 

състояние 

незадоволител

но състояние 

незадоволит

елно 

състояние 

незадоволител

но състояние 

достигане на 

добро състояние 

по   нитритен 

азот  

достигане  добро 

състояние по 

елементите за 

хидроморфологичн

ото състояние - да 

се осигури 

минимално 

допустимия 

екологичен отток 

достигане 

стойностите за  

добър 

екологичен 

потенциал EQR 

0.7 – 0.8  

достигане на 

добро състояние 

по   нитритен 

азот; EQR 0.7 – 

0.8   

4 BG4DO600R119 

Група - 

ЯЗОВИР 

ШИРОКА 

ПОЛЯНА, 

ЯЗОВИР 

БЛАТОТО 

добър 

потенциал 

добър 

потенциал 

добър 

потенциал 

добър 

потенциал 

СМВТ 

поддържане 

стойностите за  

добър потенциал 

по ФХП 

СМВТ  

поддържане на 

добър потенциал по 

елементите за 

хидроморфологичн

ото качество 

СМВТ  

поддържане на 

стойностите за  

добър 

екологичен 

потенциал  

СМВТ  

поддържане на 

добър 

потенциал 
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№ Код EU_CD 

Описание на 

водното 

тяло 

Физикохим

ични 

параметри 

Хидроморфо-

логично 

състояние 

Екологично 

състояние 

Обща оценка 

на 

състоянието 

Екологични 

цели за ФХП 

Екологични цели 

за хидроморфо-

логично  

състояние 

Екологични 

цели  за 

екологично 

състояние 

Обща 

екологична  

цел 

5 BG4DO600R120 

Река Сърнена 

река с левия 

си приток 

Керелова 

река от 

изворите до 

вливането й в 

река Доспат. 

добро 

състояние 

незадоволител

но състояние 

добро 

състояние 

незадоволител

но състояние 

поддържане 

стойностите за  

добро състояние 

по ФХП 

достигане  добро 

състояние по 

елементите за 

хидроморфологичн

ото  състояние - да 

се осигури 

минимално 

допустимия 

екологичен отток  

поддържане 

стойностите за  

добър 

екологичен 

статус 

достигане на 

добро състояние  

6 BG4DO135R121 

Река Осинска 

от изворите 

до вливането 

й в река 

Доспат. 

няма данни 
умерено 

състояние 

добро 

състояние 

умерено 

състояние 

поддържане 

стойностите за  

добро състояние 

по ФХП -

проучвателен 

мониторинг 

достигане  добро 

състояние по 

елементите за 

хидроморфологичн

ото  състояние - да 

се осигури 

минимално 

допустимия 

екологичен отток 

поддържане 

стойностите за  

добър 

екологичен 

статус 

достигане на 

добро състояние  

7 BG4DO600R122 

Река 

Жижовска от 

изворите до 

вливането й в 

река Доспат. 

няма данни 
добро 

състояние 

умерено 

състояние 

умерено 

състояние 

поддържане 

стойностите за  

добро състояние 

по ФХП –

проучвателен 

мониторинг 

поддържане  добро 

състояние по 

елементите за 

хидроморфологичн

ото качество 

достигане 

стойностите за  

добър 

екологичен 

потенциал EQR 

0.7 – 0.8 

достигане на 

добро състояние 

по EQR 0.7 – 0.8  

 

  Легенда     

     

    водно тяло в много добро състояние 

     

    водно тяло в добро състояние 

     

    водно тяло в умерено състояние 
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№ Код EU_CD 

Описание на 

водното 

тяло 

Физикохим

ични 

параметри 

Хидроморфо-

логично 

състояние 

Екологично 

състояние 

Обща оценка 

на 

състоянието 

Екологични 

цели за ФХП 

Екологични цели 

за хидроморфо-

логично  

състояние 

Екологични 

цели  за 

екологично 

състояние 

Обща 

екологична  

цел 

    

    

водно тяло в незадоволително 

състояние 

     

    водно тяло в лошо състояние 

     

    

силно модифицирано водно тяло 

(СМВТ) 
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• Басейн на река Доспат – повърхностни силномодифицирани водни тела 

(СМВТ  )категория «река» и  приравнени към категория „река“: 

 

За поречие Доспат са определени 2 броя повърхностни СМВТ, приравнени към 

категория „река”, както е посочено в Раздел І, от които: 

- 2 броя с добър потенциал;  

Оценка на повърхностните силномодифицирани водни тела (СМВТ) категория 

«река» и приравнени към категория “река”:  

BG4DO900R117 Язовир Доспат 

Обща оценка на СМВТ – добър потенциал, определен от добъри ФХП, добър 

хидроморфологичен и добър екологичен потенциал. 

BG4DO600R119 Група - Язовир Широка Поляна, Язовир Блатото 

Обща оценка на СМВТ – добър потенциал, определен от добъри ФХП, добър 

хидроморфологичен и добър екологичен потенциал. 

 

• Басейн на река Доспат - повърхностните водни тела категория „езеро”– 

естествено 

  

Повърхностните водни тела категория „езеро”, са групи от естествени езера 

определени в много добро екологично състояние. За поречието на река Доспат не е 

идентифицирана такава категория повърхностни водни тела. 

 

 

• Басейн на река Доспат – повърхностни силномодифицирани водни тела 

(СМВТ) категория „езеро“: 

 

Целите заложени за повърхностните силномодифицирани водни тела категория 

„езеро” са поддържане на добър екологичен потенциал за тела определени с добър 

потенциал, както и достигане на добър екологичен потенциал за онези водни тела, които 

са определени с по – нисък от добър потенциал.  

За поречие Доспат не са определени повърхностни СМВТ категория „езеро”, както 

е посочено в Раздел І. 

 

1.1. Изключения от целите за повърхностните водни тела (включително карти 

с изключения на целите за 2015 г) за басейна на река Доспат  

 

За поречието на река Доспат са определени 2 броя повърхностни водни тела 

категория „река”, които не биха могли да достигнат целите за добро състояние до 2015 г., 

поради упражняване на значим натиск и въздействие. За тези водни тела технически и 
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икономически е нецелесъобразно достигането на целите за добро състояние в този срок. 

Поради тази причина за  същите, се налага дерогация във времето. Повърхностните водни 

тела с времева дерогация са: 

 

BG4DO135R118 Река Доспат от язовир Доспат до българо-гръцката граница: 

Обща оценка на повърхностното водно тяло - незадоволително състояние, определена от 

незадоволителни ФХП, незадоволително хидроморфологично и незадоволително 

екологично състояние. 

BG4DO600R120 Река Сърнена река с левия си приток Керелова река от изворите до 

вливането й в река Доспат: 

Обща оценка на повърхностното водно тяло - незадоволително състояние, определена от 

добри ФХП, незадоволително хидроморфологично и добро екологично състояние. 

 

Телата, за които се налагат изключения (посочени по-горе) са подробно описани в 

Таблица 5.1. и показани на карта 5.1.  

Гореописаните 2 броя водни тела имат крайна обща оценка – незадоволително 

състояние. Достигането на стойностите за добро екологично, добро химично състояние и 

добро хидроморфологично состояние в рамките на шест годишния цикъл на Плана за 

управление (до 2015 г.) е рисково, тоест достигане на посочената цел за всяко едно от тези 

тела би могла да не се осъществи. Съгласно ЕРДВ при положение, че е възможно 

непостигане на целите до 2015 г. се прилага дерогация, в случая времева. Отлагане във 

времето се налага и поради факта, че е необходимо преминаването на тези водни тела през 

повече от една степен за достигане на добро състояние: 

- първа степен:  лошо – незадоволително; 

- втора степен:  незадоволително – умерено; 

- трета степен:  умерено – добро. 

 Горецитираните водни тела биха достигнали умерено състояние в рамките на шест 

годишния цикъл на Плана за управление, но не биха могли да достигнат заложената цел за 

добро състояние. Тази констатация е подкрепена от икономическия анализ и обосновка на 

програмите от мерки в рамките на шест-годишния период на Плана за управление. 

Като обобщение на всичко казано до тук, за 2 броя повърхностни водни тела в 

поречието на река Доспат се предвижда дерогация във времето до 2021г. за изпълнение на 

поставените цели. 

 

 

Карта 5.1   Изключения от целите за повърхностните водни тела в басейна на 

         река Доспат 
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1.2 Определяне на целите за подземните водни тела за басейна на река Доспат 

 

За поречие Доспат са определени 6 броя подземни водни тела, всички те са в добро 

химично и добро количествено състояние, съгласно Раздел II. 

Целите заложени за подземните водни тела са поддържане на добро химично и 

добро количествено състояние. По отношение на химичното състояние целта е 

ненадвишаване на стандартите за качество за всички параметри, заложени в Наредба 

№1/10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води. По отношение на 

количественото състояние целта е черпенето от подземното водно тяло да не превишава 

определените  експлоатационни  ресурси, съгласно Заповед № РД–05-30/09.07.2009г. на 

Директора на БДЗБР - Благоевград. 

Целите за подземните води са представени в Таблица 5.3  

 

Таблица 5.3.Определяне на целите  на подземните водни тела за басейна на река Доспат 

  

№  

Код на водното 

тяло 

Резултати 

от 

мониторинг 

Резултати от 

мониторинг 

Оценка 

на 

количест-

веното 

състояние 

Оценка 

на 

химично 

състояние 

Екологична цел 

1 

BG4G000QNPg010 

Порови води в 

кватернер-неоген-

палеоген - Доспат - 

Няма 

пунткове за 

мониторинг 

- не се 

докладва 

Няма пунткове за 

мониторинг - не се 

докладва 

Добро Добро 

Поддържане на 

доброто състояние 

2 

BG4G00000Pg038 

Порови води в 

палеогенски 

седиментен 

комплекс   

Няма 

пунткове за 

мониторинг 

- не се 

докладва 

Няма пунткове за 

мониторинг - не се 

докладва 

Добро Добро 

Поддържане на 

доброто състояние 

3 

BG4G00000C2020 

Пукнатинни води в 

Барутин-

буйновски 

интрузив, 

Долнодряновски 

плутон 

Няма 

пунткове за 

мониторинг 

- не се 

докладва 

Няма пунткове за 

мониторинг - не се 

докладва 
Добро Добро 

Поддържане на 

доброто състояние 

4 

BG4G000PzC2021 

Пукнатинни води в 

Южнобългарски 

гранити, Калински 

плутон 

Няма 

превишения 

на 

концентраци

ите на 

замърсители

те 

Данните от 

измерванията са 

недостатъчни за 

проследяване на 

тенденции и 

изготвяне на 

заключения за 

количественото 

състояние на ПВТ  

Добро Добро 

Поддържане на 

доброто състояние 
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№  

Код на водното 

тяло 

Резултати 

от 

мониторинг 

Резултати от 

мониторинг 

Оценка 

на 

количест-

веното 

състояние 

Оценка 

на 

химично 

състояние 

Екологична цел 

5 

BG4G000PtPz026 

Пукнатинни води в 

Западно-родопски 

метаморфити - 

гнайси, шисти, 

мрамори, 

амфиболити 

Няма 

пунткове за 

мониторинг 

- не се 

докладва 

Няма пунткове за 

мониторинг - не се 

докладва 

Добро Добро 

Поддържане на 

доброто състояние 

6 

BG4G0000Pt1030 

Карстови води в 

Сатовчански 

карстов басейн 

Няма 

пунткове за 

мониторинг 

- не се 

докладва 

Няма пунткове за 

мониторинг - не се 

докладва 

Добро Добро 

Поддържане на 

доброто състояние 

 

5.2.1 Изключения от целите за подземните водни тела за басейна на река Доспат 

  

Не се предвиждат изключения от целите за подземните водни тела 

идентифицирани в поречие Доспат. 

 

1.3. Цели на зони за защита на водите за басейна на река Доспат 

 

В Европейското законодателство съществуват и други нормативни документи, на 

база на които част водното тяло е определено като защитена територия. Именно за 

определена част от дадено водно тяло е необходимо да се определят допълнителни цели 

или така наречените „цели за защитени територии”. В такъв случай освен  посочените по-

горе цели, към които трябва да се стремим, е необходимо да се спазват и заложените цели 

за защитените територии, предвидени в националното и/или европейското 

законодателството или нормативния акт по силата на който дадена територия е обявена 

като защитена. В този смисъл концепцията за добро екологично състояние според  ЕРДВ 

включва и определени числени ограничения от други нормативни документи, според 

които водното тяло е определено като защитена територия, следвателно целта е спазване 

на праговите стойности, заложени в съответния административен акт. Тези нормативни 

документи са разгледани подробно в Раздел III на Плана за управление, там са посочени и 

административните актове, според които, защитената територия е определена като такава. 

 

• Зоните за защита на питейни води 

 

Целта на тези зони е да се предотврати влошаване качеството и количеството на 

добиваната вода в съответният участък от водно тяло. Зоните за защита на водите, 

включват съответното водно тяло /повърхностно или подземно/, съоръженията за добив на 
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вода и санитарно-охранителните зони, учредени около водоизточниците. Основната 

задача на ПУРБ е да регламентира дейностите, които могат да се извършват в пояси І, ІІ и 

ІІІ на СОЗ, като по този начин гарантира, че дейностите няма да доведат до негативни 

последствия за водоизточника. 

• Цели на зони за защита на повърхностни води предназначени за питейно – 

битово водоснабдяване:   

За онези участъци от водните тела, които попадат в зони за защита на водите – СОЗ 

/повърхностни води/, задължително приемат регламентираните стойности на показателите 

в Наредба №12/18.06.2002 за качествените изисквания към повърхностните води 

предназначени за питейно – битово водоснабдяване. 

• Цели на зони за защита за подземни води предназначени за питейно – 

битово водоснабдяване:  

 Онези участъци от водните тела, попадащи в зони за защита на водите – СОЗ 

/подземни води/, задължително приемат условията, заложени в Наредба №9/16.03.2001 за 

качеството на водата предназначена за питейно – битови цели. 

В Приложението в Таблица 3.4 от Раздел III са представени определените със 

заповеди на Министъра на Околната среда и водите и/или Директора на БД ЗБР – 

Благоевград, санитарно – охранителни зони за поречието на река Доспат.  

Виж Приложение Таблица 3.4 от Раздел ІІІ: 

 

• Зони за защита на стопанско значими биологични водни видове: 

 

За поречието на река Доспат не са обявени зони за защита на стопанско значими 

водни видове и не са определени съответните цели за тях. 

 

• Зони за къпане 

 

За поречието на река Доспат не са учредени зони за къпане и съответно не са 

заложени определени конкретни цели. 

 

• Чувствителни зони 

 

Съгласно Заповед №РД-970/28.07.2003г в поречие Доспат не са определени 

чувствителни зони и няма заложени цели. 

   

• Уязвими зони 
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    В Република България тези зони са определени със Заповед № РД-795/10.08.2004г. на 

Министъра на околната среда и водите. За поречието на река Доспат, към момента, няма 

определени уязвими зони по горе цитираната заповед и съответно не са заложени цели. 

   

• Зони за опазване на водни биологични видове. Натура 2000. 

За поречие Доспат, са определени зони за опазване на водни биологични видове с 

цел опазване на местообитанията им, при които поддръжката или подобряването на 

състоянието на водите е важен фактор за опазването им. За тези територии и зони се 

определят специфични изисквания към състоянието на водите, които трябва да се 

постигат и/или поддържат, поради характера на защитената територия или биологичното 

разнообразие. Опазването на водите в защитените територии има предимство пред 

другите дейности в тях.   

 

В Таблица 5.4. и Таблица 5.5. - са представени определени зони по Натура 2000 

със съответните цели за водните тела попадащи в тях. 

 

        Таблица 5.4.– Защитени зони за опазване на дивите птици, поречие река Доспат 

 

Директива за птиците 

Обща 

екологична  

цел 

  КОД ИМЕ 

Водно тяло в 

ЗБР (код) 

Обща оценка 

на състоянието  

  

1. BG0002063 
Западни 

Родопи 

BG4ME600R120 незадоволително 

достигане на 

добро 

състояние,  

защита на 

птиците 

свързани с 

водите 

 

 

 

     Таблица 5.5. – Защитени зони за опазване на местообитанията, поречие река Доспат 

Директива за местообитанията Обща екологична  

цел 

  код 
Наименование 

на ЗТ 

Водно тяло в ЗБР 

(код) 

Обща оценка на 

състоянието 

  

BG4DO900R116 добро 

 поддържане на 

добро състояние, 

защита на 

местообитанията 

свързани с водите 

1. BG0001030  
Родопи - 

Западни 

BG4DO135R118 незадоволително 

 достигане на добро 

състояние, защита 

на местообитанията 

свързани с водите  
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BG4DO135R121 умерено 

 достигане на добро 

състояние, защита 

на местообитанията 

свързани с водите  

BG4DO600R120 незадоволително 

 достигане на добро 

състояние, защита 

на местообитанията 

свързани с водите  

BG4DO600R122 умерено 

 достигане на добро 

състояние, защита 

на местообитанията 

свързани с водите   
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VІ. Кратък преглед на икономическия анализ на водоползването за 
басейна на р.Доспат 

1. Анализ на настоящатата ситуация 

1.1. Обща информация за басейна на р.Доспат 
Административно-териториалните единици, попадащи в басейна на р.Доспат, са 
представени на следващата таблица: 

 Брой области, 
попадащи 
изцяло 

Брой области, 
попадащи 
частично 

Брой общини, 
попадащи 
изцяло 

Брой общини, 
попадащи 
 частично 

Брой 
населени 
места 

р. Доспат 0 2 0 4 11
Области, попадащи частично в басейна на р.Доспат – Благоевград и Смолян.  
Общини, попадащи частично в басейна на р. Доспат - Велинград, Доспат, Борино 

и Батак. 

През 2007 г. в басейн р. Доспат живеят 19 912 души, което е 3.17 % от населението на ЗБР. 

1.2. Идентифициране на значимите водоползватели по основните и характерните за 
съответния речен басейн и район икономически сектори, подсектори и отрасли 
Оценката на използването на водите и водните услуги по социално-икономически сектори 
и анализа на икономическата значимост на водите е извършено при използването на два 
критерия, които характеризират даден отрасъл за значим водоползвател. Критерийте са 
подробно описани в общата част на анализа. 

За басейна на р. Доспат идентифицирането на значимите водоползватели е на базата на 
средните дялове на използваната вода за периода  2003-2007 г. (Таблица VІ.1 и Таблица 
VІ.2) 

 

Таблица VІ.1. Количества и дялове на използвана вода от водоползватели за басейна 
на р. Доспат 

2003 2004 2005 2006 2007 Общо 
Средно 

за 
година 

Дял 
средно 
за 

периода № Водоползватели 
 

хил. 
m3 

хил. 
m3 

хил. 
m3 

хил. 
m3 

хил. 
m3 

хил. 
m3 хил. m3 % 

 1. Общо използвана вода без охлаждане 928 862 807 693 787 4078 816 100.00 

 1.1. Индустрия без охлаждане  195 198 174 187 146 899 180 22.05 

 1.2. 
Селско, ловно и горско стопанство (вкл. рибно)  
в т.ч. 262 246 200 45 140 893 179 21.90 

 1.2.1. растениевъдство (напояване) 262 246 199 44 138 888 178 99.46 

 1.2.2. животновъдство  0 0 1 1 3 5 1 0.54 

 1.3. Домакинства 344 344 347 355 369 1759 352 43.13 

 1.4. Услуги в т.ч. 127 74 88 106 132 527 105 12.92 

 1.4.1.         туризъм* 5 5 5 4 4 23 5 4.40 

 2. Индустрия с охлаждане в т.ч. 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

 2.1.         енергетика с охлаждане 0 0 0 0 0 0 0   

 2.2.         други с охлаждане 0 0 0 0 0 0 0   
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2003 2004 2005 2006 2007 Общо 
Средно 

за 
година 

Дял 
средно 
за 

периода № Водоползватели 
 

хил. 
m3 

хил. 
m3 

хил. 
m3 

хил. 
m3 

хил. 
m3 

хил. 
m3 хил. m3 % 

 3. Общо използвана вода вкл. охлаждане 928 862 807 693 787 4078 816   
* за 2003 г. е взето средното за периода 2004-2007 г. 

Дял на използваната вода от водоползвателите в басейна на 
р.Доспат през 2007г.

Индустрия
22%

Селско стопанство
22%Домакинства

43%

Туризъм
0%

Услуги
13%

 
         Фигура VІ.2. 

ТаблицаVІ.3.Идентифициране на значимите водоползватели в басейна на р. Доспат 

Водоползватели Критерий I - 
основен 

Критерий 
II-

характерен 
Определение 

Индустрия без охлаждане  Да  Значим 

Селско, ловно и горско стопанство (вкл. рибно) в т.ч. Да Да Особено значим 

Домакинства Да Да Особено значим 

Услуги  Да Да Особено значим 

При прилагане на избраната методика за басейна на р. Доспат като значим  водоползвател 
е идентифицирана индустрията без охлаждане, а като особено значими – селското 
стопанство, домакинствата и услугите. 

1.3. Използвана вода от повърхностни, подземни водоизточници и минерални води по 
икономически сектори  за басейна на р.Доспат 
По данни на НСИ и информацията в Басейнова дирекция – Благоевград за 
идентифицираните водоползватели (броя) са определени количествата използвани 
повърхностни и подземни води от собствено водоснабдяване, ВиК и ХМС по 
икономически сектори (индустрия, селско стопанство, домакинства, туризъм, услуги и 
други) за 2007 г. Резултатите са представени в Таблица VІ.4. 
 
 
Таблица VІ.4. Количества използвани повърхностни и подземни води през 2007 г.  по 
икономически сектори 
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 Икономически сектор 

Използвани 
повърхностни води в 
басейна на р. Доспат, 

хил. m3 

Използвани 
подземни води в 
басейна на р. 
Доспат, хил. m3 

1. Индустрия от: 68 111 

1.1. собствено водоснабдяване –65.65% 17 24 

1.2. ВиК – 24.04% 51 87 

1.3. ХМС – 0.05% 0,09 0 

1.4. от трансфер 0 0 

2. Селско, ловно и горско стопанство (вкл. 
рибно) 

177 1 

2.1. собствено водоснабдяване – 2.82% 0,73 1 

2.2. ВиК (за животновъдство) -0.05% 0,1 0,18 

2.3. ХМС (за напояване т.е. растениевъдство) - 
99.95% 

176 0 

2.4. от трансфер 0 0 

3. Домакинства 130 222 

3.1. ВиК – 61.07% 130 222 

4. Туризъм 1,7 2,9 

4.1. Собствено  водоснабдяване- 0 % 0 0 

4.2. ВиК – 0.81% 1,7 2,9 

4.3. от трансфер 0 0 

5. Услуги и други 38 64 

5.1. Собствено водоснабдяване -31.54% 8,2 11,7 

5.2. ВиК-14.20% 30 52 

5.3. ХМС-0% 0 0 

5.4. от трансфер 0 0 

 

     

0

100

200

300

400

500

Повърхностни Подземни

Съотношение между използваните водни количества 
от повърхностни и подземни води в басейна на 

р.Доспат

Услуги

Туризъм

Домакинства

Селско стопанство

Индустрия

 
 
      Фигура VІ.5. 
 

1.4. Иззето водно количество по доставчици и по икономически сектори в басейна на 
р.Доспат 
За определяне на иззетото водно количество по икономически сектори, доставяно от 
обществено водоснабдяване и собствено водоснабдяване е използвана информацията от 
НСИ представена в Таблица VІ.6. 
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Таблица VІ.6. Количества и дялове на иззетите води по доставчици в басейн р. 
Доспат 

2003 2004 2005 2006 2007 Общо 
Средн
о за 

година 

Дял от 
общот

о № Иззети  води по доставчици 
хил. 
m3 

хил. 
m3 

хил. 
m3 

хил. 
m3 

хил. 
m3 

хил. 
m3 

хил. 
m3 % 

1. Общо иззети води 122794 114506 114485 114385 115465 581635 116327 100 

1.1. Иззети  повърхностни води 122167 113833 113760 113636 113903 577298 115460 99,26 

1.2. Иззети подземни води 626 673 725 750 1562 4337 867 0,75 

2 Иззети за трансфер 113100 113100 113100 113100 113100 565500 113100 97.23 

3. 
Иззети и използвани в басейна на 
р.Доспат 9694 1406 1385 1285 2365 16135 3227 2,78* 

4 Иззети от  собствено водоснабдяване в т.ч. 73 32 54 67 89 315 63 1,96* 

41                     повърхностни 58 0 4 23 45 130 26 41,27 

4.2                     подземни 15 32 50 44 43 184 37 58,73 

5 Иззети от ВиК в т.ч.  1133 1058 1119 1156 2126 6591 1318 40,85* 

5.1                                   повърхностни 521 417 443 450 607 2438 488 0.42 

5.2                                   подземни 612 641 675 706 1519 4153 831 95.75 

6 Иззети от ХМС в т.ч. 8483 317 213 63 150 9225 1845 57,18* 

6.1                                  повърхностни 8483 317 213 63 150 9225 1845 100 

6.2                                  подземни 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

*  ‐  иззети води, които са използвани в ЗБР 

 

 
Ниските проценти за иззети повърхностни води за собствени нужди спрямо общото 
количество иззети повърхностни води в басейна на р.Доспат се дължат на голямото 
количество иззети повърхностни води за трансфер към басейна на р. Марица.  
 
За разпределението на иззетите води по сектори е ползван процента на използваната вода 
от обществено и собствено водоснабдяване от отделните сектори. Резултатите са 
представени в Таблица VІ.7 и Таблица VІ.8.    
При този подход осредненото количество на иззетите води от ВиК сектора в 1318хил. m3 в 
басейна на р. Доспат се разпределят по икономически сектори както е представено в  
Таблица VІ.7: 
 

Сектор Индустрия 
Селско 

стопанство 
(животновъдство)

Домакинства Туризъм Услуги 

Количество 
хил. м3 / 
2007 г. 

317 0,66 805 10,7 187 

Дял от 
общото 
количество 
% 

  

 24,02 0,05 61,07 0,81 14,20 
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Същият подход се прилага и за разпределението на иззетите води от собствено 
водоснабдяване (63 хил. m3) в басейна на р. Доспат по икономически сектори, което е 
представено в Таблица VІ.8.: 
 
 
Таблица VІ.8. 

Селско стопанство  

Сектор Индустрия  

Растениевъд
ство 

 

Животновъд
ство 

Домакин
ства Туризъм Услуги 

Количество 
хил. м3 / 
2007 г. 

41 1,1 0,7 0 0 19,9

Дял от 
общото 
количество 
% 

65,65 1,75 1,12 0 0 31,54

 
 
При сравняване на осреднените данни за изследвания период на иззети  и използвани води 
по отрасли в зависимост от доставчиците могат да се изчислят загубите, които са както 
следва:  

собствено водоснабдяване собствени нужди  

собствено в-не ; 

0,00

ВиК    

; 56,30

 ХМС  

; 90,40

1

Загуби при доставка на вода

- 0 %;              
    

обществено водоснабдяване ВиК – 

 56,3 %   

хидромелиоративни системи ХМС – 

 90,4%. 
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1.5. Оценка на основните показатели за водоснабдяване, канализация и пречистване 
на питейни и отпадъчни води, загуби по водопреносните мрежи и режим на 
водоползване в басейна на р.Доспат 
Осреднените  показатели за ВиК системата в басейн р. Доспат за периода 2003-2007 г. са 
показани в Таблица VІ.10. 
 

 

Таблица VІ.10. Основни показатели на ВиК системата в басейна на р. Доспат за 
периода 2003-2007 г. 

№ Показатели 2003 2004 2005 2006 2007 Общо 
Средно 

за 
година 

1. 
Дял на обслуженото население  от обществено 
водоснабдяване, % 92 92 92 93 93 462 92 

2. 
Водопотребление на жител на денонощие, 
л/жит/ден 63 63 64 66 68 324 65 

3. Общо загуби при транспорта, хил. м3 в т.ч. 539 474 562 572 1565 3711 742 

3.1.                         външни загуби при транспорта 87 67 81 117 449 801 160 

3.2.                         вътрешни загуби при транспорта 452 404 477 451 1107 2891 578 

3.3.                        загуби при транспорта от изпарения 5 3 3 5 9 24 5 

3.4. Загуби във водопроводната мрежа, % 48% 45% 50% 50% 74%  53% 

4. Дял на население на режим %, общо 8 5 3 1 16 33 7 

4.1. над 180 дни/годишно в т.ч. брой селища 0 0 0 0 0 0 0 

4.2. под 180 дни/ годишно в т.ч. 8 5 3 1 16 33 7 

4.2.1.                                          брой селища        

5. Дезинфекция на питейните води, м3/ден. 239 240 235 245 256 1216 243 

6. Дял на обслуженото население от ПСПВ, % 7 7 7 29 28 77 15 

7. 
Пречиствателни станции за питейни води 
(ПСПВ), общ брой        

8. Общ  проектен капацитет, м3/ден.        

9. Пречистено чрез ПСПВ, м3/ден. 255 256 257 257 258 1284 257 

9.1. едностъпална  ПСПВ в т.ч.        

9.1.1.                                      брой        

9.1.2.                                     проектен капацитет, м3/ден.        

9.1.3.                                     работен капацитет, м3/ден.        

9.2. двустъпални  ПСПВ в т.ч.        

9.2.1.                                     брой        

9.2.2.                                     проектен капацитет, м3/ден.        

10. 
Дял на обслуженото население от обществена 
канализация % 70 63 67 69 69 338 68 

11. Дял на селищата с канализация, % 33 26 34 36 36 164 33 

12. Дял на обслуженото население от ПСОВ % - - - - - - - 

13. Пречиствателни станции за отпадъчни води      0  

При оценката на осреднените  показатели за ВиК системата в басейна на р. Доспат за 
периода 2003-2007 г. могат да се направят следните основни изводи: 
- делът на обслужваното население от общественото водоснабдяване  (92%) е с 4,6% по-

малко от съответната осреднена стойност за ЗБР; 
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- средното водопотребление за периода (65 л/жит/ден.) е значително по-ниско от 
съответното за ЗБР – 89,3 л/жит/ден.; 

- осреднените загуби във водопроводната мрежа за разглеждания период са 53%, но 
само през 2007 г. са отчетени 74% загуби, които са по-високи от осреднените за ЗБР 
(53%); 

- делът на населението на воден режим средно за периода  е 7%, като през 2007 г. е бил 
16%, което е по-високо от осреднената стойност за ЗБР  (11,6%) за същия период. 
Средно 7 селища със 7% от общото население в басейна на р. Доспат са били на воден 
режим сезонно през разглеждания период, като се увеличава на 16 селища с 16% 
население през 2007 г.; 

- 15% от населението ползва пречистена питейна вода от ПСПВ, а за останалото 
количество питейна вода се извършва само дезинфекция на суровата вода. През 2007 г. 
свързаното население към ПСПВ нараства на 28% от общото население в басейна на р. 
Доспат; 

- 68% от населението в басейна на р. Доспат е обслужвано от канализация при 75% за 
ЗБР, като делът на селищата с канализация е 33% при 17,2% за ЗБР. 

1.6. Определяне на заустени отпадъчни води по социално-икономически сектори в 
басейна на р.Доспат 
В Таблица VІ.11. са показани заустените води във водни обекти на басейна на р. Доспат за 
периода 2003-2007 г.  
 

Таблица VІ.11. Заустени води във водни обекти на басейна на р. Доспат за периода 
2003-2007 г. 

  2003 2004 2005 2006 2007 Общо 
Средн
о за 

година

Дял от 
общото 

  хил. 
m3 

хил. 
m3 

хил. 
m3 

хил. 
m3 

хил. 
m3 

хил. 
m3 

хил. 
m3 % 

1. Общо заустени води във водни обекти: 601 593 583 632 641 3050 610 100

1.1. пречистени в т.ч. 115 102 92 90 96 495 99 16

1.1.1. първично стъпало на пречистване 109 102 91 89 95 486 97 98

1.1.2.  вторично стъпало на пречистване 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.3.  третично стъпало на пречистване                   5 0 1 1 1 9 2 2

2. 
Общо заустени води от охлаждащи 
процеси в т.ч. 0 0 0 0 0 0 0  

2.1.               пречистени 0 0 0 0 0 0 0  

3. 
Общо заустени отпадъчни води от 
индустрия: 55 21 23 31 30 160 32 5

3.1. пречистени в т.ч.         

3.1.1. първично стъпало на пречистване 44 4 4 9 7 67 13 42

3.1.2.  вторично стъпало на пречистване         

3.1.3.  третично стъпало на пречистване                   5 0 1 1 1 9 2 5

3.2. 
в т.ч. енергетика-общо заустени отп. води 
във водни обекти         

3.2.1. пречистени в т.ч.         

3.2.1.1. първично стъпало на пречистване         

3.2.1.2.  вторично стъпало на пречистване         

3.2.1.3.  третично стъпало на пречистване                           
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  2003 2004 2005 2006 2007 Общо 
Средн
о за 

година

Дял от 
общото 

  хил. 
m3 

хил. 
m3 

хил. 
m3 

хил. 
m3 

хил. 
m3 

хил. 
m3 

хил. 
m3 % 

4. 
Заустени води от охлаждащи процеси в 
индустрия в т.ч.         

4.1.               пречистени          

4.2. 
в т.ч. енергетика -заустени води от охл. 
процеси в т.ч.         

4.2.1.               пречистени         

5. 
Общо заустени отпадъчни води от селско 
стопанство: 0 0 0 19 2 21 4 1

5.1. пречистени в т.ч.         

5.1.1. първично стъпало на пречистване         

5.1.2.  вторично стъпало на пречистване         

5.1.3.  третично стъпало на пречистване                           

6. 
Заустени води от охл. процеси в селското 
стопанство в т.ч.         

6.1.                пречистени          

7. Общо заустени отпадъчни води от услуги: 15 0 0 3 0 19 4 1

7.1. пречистени в т.ч.         

7.1.1. първично стъпало на пречистване         

7.1.2.  вторично стъпало на пречистване         

7.1.3.  третично стъпало на пречистване                           

8. 
Заустени води от охл. процеси в услуги в 
т.ч.         

8.1.                пречистени          

9. 
Общо заустени отпадъчни води от 
канализация и СПСОВ: 465 473 472 499 522 2431 486 80

9.1. пречистени в т.ч. 0 0 0 0 0 0 0  

 9.1.1. първично стъпало на пречистване         

 9.1.2.  вторично стъпало на пречистване         

 9.1.3.  третично стъпало на пречистване                           

 10. 
Общо заустени отпадъчни води от 
домакинства: 66 99 87 80 87 419 84 14

 10.1. пречистени в т.ч. 66 99 87 80 87 419 84  

 10.1.1. първично стъпало на пречистване 66 99 87 80 87 419 84  

 10.1.2.  вторично стъпало на пречистване         

 10.1.3.  третично стъпало на пречистване                           
*съгласно данните на НСИ и приемането за първично пречистване за битовите отпадъчни води от септични 
и изгребни ями. 

От осредненото за периода заустено количество отпадъчни води във водни обекти (610 
хил. m3) само 16% се пречистват, докато процента на пречистване за ЗБР е 53,89%. 

1.7. Съпоставка на иззети, използвани и заустени води спрямо ресурса на 
водоизточниците в басейна на р.Доспат 
Целта на анализа в тази му част е да се направи съпоставка на вече определените иззети, 
използвани повърхностни и подземни води и заустени води спрямо водния ресурс за даден 
район или басейн. За изпълнението на задачата е използван средногодишния естествен 
отток на реките по данни на НСИ 
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В Таблица VІ.12.  е направена оценка за иззетите и използвани повърхностни води в 
периода 2003-2007 г. спрямо естествения отток на реките в ЗБР с отчитане на  
екологичния  минимум. 

Таблица VІ.12. Дял на иззети и използвани повърхностни води спрямо естествения 
речен отток в басейна на р. Доспат за периода 2003-2007 г. 

№ Речен 
басейн 

Средногодишен 
естествен отток 
на реките, млн. 

m3 

Средногодишен 
естествен отток 
на реките без 
екологичния 
минимум от 
10%, млн. m3 

Дял на 
общо 
иззети 
води 

заедно с 
тези за 

трансфер 
към други 
басейни, 

% 

Дял на 
общо 

иззетите 
води за 

собствени 
нужди, % 

Дял на общо 
използваните 

води за 
собствени 
нужди, % 

 
 
 

Общо 
заустени  
млн. m3 

1. ЗБР 3151 2835,9 19,5% 

(552,615  

млн. m3) 

3,6% 

(102,335  

млн. m3) 

2,4%* 

(67,97 млн. 

m3) 

62 367 

1.1. р.Доспат 232 208,8 55,3% 

(115,486  

млн. m3) 

1,13% 

(2,359  млн. 

m3) 

0,4% 

(0,816  млн. 

m3) 

0,610 
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Съпоставка на иззети, използвани и заустени води спрямо ресурса на 
водоизточниците

Средногодишен естествен отток на
реките

Средногодишен естествен отток на
реките без екологичния минимум от
10%
Общо иззети води заедно с тези за
трансфер към други басейни

Общо иззетите води за собствени
нужди*

Общо използваните води за собствени
нужди, %

Общо заустени  

 
 

          Фигура VІ.13. 
От прехвърлянето на води във воден стрес в най-голяма степен е басейна на р. Доспат 
(делът на иззетите води е 55,3% спрямо естествения речен отток - значително над прага от 
40%, отчитащ наличието на воден стрес). Процентите на иззетите води за собствени нужди 
в басейнът на р. Доспат спрямо естествения речен отток е малък (1,13%), което изключва 
воден стрес при спиране или ограничаване на трансфера към друг басейн до 20% от 
естествения речен отток.  

Също така делът на заустените води (отпадъчни води и от охлаждащи системи) спрямо 
естествения отток в реките е нисък - под 3% (Доспат – 0,3%.), което определя висок 
процент на разреждане и гарантира добро състояние на речните екосистеми при 
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съблюдаване на нормативната база за качеството на заустваната отпадъчна вода.  

1.8. Оценка на социалното и икономическо значение на водовземането (в т.ч. 
водоползване и заустване) в басейна на р.Доспат 

1.8.1. Социално и икономическо значение на водоползването 
Индустрия, селско стопанство и услуги 

Таблица VІ.14. Социално и икономическо значение на водоползването за 
икономическите сектори в басейна на р.Доспат в периода 2003-2007 г. 
  2003 2004 2005 2006 2007 
м3 използвана вода/1000 лв. БДС, произведена в индустрията 
р. Доспат 29 25 21 20 20 
ЗБР 44 35 26 22 22 
м3 използвана вода/1000 лв. БДС, произведена в селското стопанство 
р. Доспат 13 13 11 2 2 
ЗБР 15 15 15 16 16 
м3 използвана вода/1000 лв. БДС, произведена в услуги 
р. Доспат 7 4 4 5 5 
ЗБР 7 6 7 7 7 
брой персонал/ хил.м3 използвана вода в индустрията 
р. Доспат 11,36 11,84 13,54 13,14 17,31 
ЗБР 3,28 3,69 4,68 4,76 3,95 
брой персонал/ хил.м3 използвана вода в селското стопанство 
р. Доспат 0,62 0,77 0,77 2,89 0,71 
ЗБР 0,78 0,86 0,79 0,59 0,41 
брой персонал/ хил.м3 използвана вода в услугите 
р. Доспат 12,0 21,8 18,8 15,1 13,0 
ЗБР 12,4 14,7 11,9 11,2 11,2 
 

 

ВиК дружества 

Таблица VІ.15. Социално и икономическо значение на водоползването за ВиК 
дружествата в басейна на р.Доспат -2007 г. 

 
доставена (фактурирана) вода/1000 
лв. приходи на ВиК дружествата от 

водоснабдяване 
м3 

водоснабдителен персонал/единица 
обем инкасирана вода (млн.м3) 

р. Доспат 801 18 
ЗБР 1567 32 
 
1.8.2. Социално и икономическо значение на заустването 
Индустрия, селско стопанство и услуги 

Таблица VІ.16. Социално и икономическо значение на заустването за 
икономическите сектори в басейна на р.Доспат в периода 2003-2007 г. 
  2003 2004 2005 2006 2007 
м3 заустена вода/1000 лв. БДС, произведена в индустрията  
р. Доспат 8 3 3 3 3 



План за управление на речния басейн на река Доспат                                                          Раздел VІ 
                                                                                     

 Басейнова дирекция Западнобеломорски район 139
 

ЗБР 23 23 24 15 15 
м3 заустена вода/1000 лв. БДС, произведена в селското стопанство 
р. Доспат 0,00 0,00 0,01 0,94 0,94 
ЗБР 0,21 0,10 1,60 6,61 6,61 
м3 заустена вода/1000 лв. БДС, произведена в услугите 
р. Доспат 0,8 0,0 0,0 0,1 0,1 
ЗБР 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 
 

ВиК дружества 

Таблица VІ.17. Социално и икономическо значение на заустването за ВиК 
дружествата в басейна на р.Доспат -2007 г. 
  

събрана в обществената канализация и 
пречистена отпадъчна вода/1000 лв. 
приходи на ВиК дружествата от 
канализация и пречистване 

м3 

персонал в канализацията и 
пречистването на отп.води/единица 

обем отведена и пречистена отпадъчна 
вода (млн.м3) 

р. Доспат 6438 11
ЗБР 9557 5

2. Тенденции и прогнози 

2.1. Демографска прогноза 
През 2007 г. в басейна на р.Доспат живеят 19 912 души, което е 3.17% от населението на 
ЗБРЗа периода 2003-2007 г. населението е намаляло с 2.6%. Относителният спад може да 
се оцени в сравнение със ЗБР, чието население е намаляло с 3.5%. Тази тенденция ще се 
запази и през 2027 г. По реалистичния вариант броят на населението на басейна ще 
намалее с 11%. Резултатите от анализа на демографската прогноза (реалистичен, 
оптимистичен и песимистичен вариант) са представени по долу в Таблица VІ.19 
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           Фигура VІ.18. 

Делът на населението в трудоспособна възраст (15-64 г.) през 2007 г. е 70.2%. Очаква се 
този дял да се запази до края на прогнозирания период през 2027 г.  Общото намаление на 
тази възрастова група до 2027 г. ще е с 11.0% по реалистичния вариант.  
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 Таблица VІ.19. Сравнителни данни за басейна на  р.Доспат и ЗБР за трите варианта на демографската прогноза 
Брой население - всичко               
ЗБРБУВ 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2021 г. 2027 г. 
Реалистичен 647499 642956 638411 631732 628925 624960 620489 616067 611788 607469 603105 598689 594216 565638 536963 
Оптимистичен 647499 642956 638411 631732 628925 624960 621097 616663 612379 609333 604955 601784 597287 572283 550325 
Песимистичен 647499 642956 638411 631732 628925 624960 620207 615779 611502 606554 602196 597166 592704 562340 530264 
ПБ р.Доспат                               
Реалистичен 15036 14989 14911 14789 19912 14638 14558 14479 14402 14325 14246 14166 14086 13574 13029 
Оптимистичен 15036 14989 14911 14789 19912 14638 14572 14493 14416 14369 14290 14240 14158 13733 13353 
Песимистичен 15036 14989 14911 14788.8 19912 14638 14551 14472 14396 14303 14225 14130 14050 13495 12867 
 
Легенда: 

Прогноза 
Статистически данни от НСИ 
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2.2. Прогноза за динамиката на икономическото развитие 

Икономиката на басейна на р.Доспат е доминирана от аграрния сектор и услугите, които 
имат приблизително равни дялове. Индустрията в басейна има малък дял, приблизително 
два пъти по-малък от дела на аграрния сектор и услугите (вж. Таблица VІ.20.). 
Таблица VІ.20.: Секторна структура на БДС в басейна на р. Доспат 

Икономически сектори 2003 2004 2005 2006 2007 

БДС - аграрен сектор 44% 41% 39% 40% 40%
БДС - индустрия 15% 16% 18% 19% 19%
БДС - услуги 41% 43% 44% 41% 41%
БДС - общо 100% 100% 100% 100% 100%

20
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Секторна структура на БДС в водосбор Доспат
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БДС - аграрен сектор

БДС - услуги

 
ФигураVІ.21.  Динамика на БВП и БДС – общо и по сектори в басейна на р.Доспат, 
млн. лв 
 
2.2.1. Прогноза за икономическо развитие басейна на р. Доспат до 2015 г. и до 2027 г. 
2.2.1.2. Прогноза за развитие на БДС в индустрията в басейна на р. Доспат до 2015 г. 
и до 2027 г. 
За прогнозиране на бъдещата динамика на БДС в реалистичния вариант, създаван в 
индустрията на басейна е използвана линейна функция. Тази функция отговаря на 
реалистичните очаквания за развитие на този сектор през прогнозния период. 

Оптимистичната прогноза е изчислена въз основа на получените стойности от 
реалистичната прогноза, които са завишени с 3% за всяка една година от бъдещия период.  

Песимистичната прогноза е пресметната с помощта на степенна функция.  
Стойностите на прогнозата при „бизнес на всяка цена” бяха получени като 90% от 
съответните стойности на песимистичната прогноза. 

Получените стойности в четири варианта за индустриалния сектор, както и делът на 
сектора в БДС за басейна са представени в Таблица VІ.22. 

2.2.1.3. Прогноза за развитие на БДС в сектора на услугите в басейна на р. Доспат до 
2015 г. и до 2027 г. 
За прогнозиране на бъдещата динамика на БДС в реалистичния вариант, създаван в 
сектора на услугите на басейна е използвана линейна функция. Тази функция отговаря на 
реалистичните очаквания за развитие на този сектор през прогнозния период. 
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Оптимистичната прогноза е изчислена въз основа на получените стойности от 
реалистичната прогноза, които са завишени с 3% за всяка една година от бъдещия период.  

Песимистичната прогноза е пресметната с помощта на степенна функция 
Стойностите на прогнозата при „бизнес на всяка цена” бяха получени като 90% от 
съответните стойности на песимистичната прогноза. 

Получените стойности в четири варианти за сектора на услугите, както и делът на сектора 
в БДС за басейна са представени в  Таблица VІ.22. 
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Таблица VІ.22: Прогноза за развитие на БДС в басейна на р. Доспат до 2015 година и до 2027 г., хил. лв. 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2021 2027 
БДС - аграрен сектор            

реалистична 21218 22676 24234 25900 27680 29582 31615 33788 36110 53805 80170 
песимистична  20536 21241 21971 22726 23507 24315 25150 26014 26908 32955 40361 
бизнес на всяка цена 18482 19117 19774 20453 21156 21883 22635 23413 24218 29660 36325 
оптимистична  21259 22764 24375 26100 27948 29926 32044 34313 36742 55383 83482 
БДС - индустрия            
реалистична 9644 10246 10848 11449 12051 12652 13254 13856 14457 18067 21676 
песимистична  8883 9178 9453 9711 9955 10187 10407 10617 10819 11881 12767 
бизнес на всяка цена 7994 8260 8508 8740 8960 9168 9366 9555 9737 10693 11490 
оптимистична  9934 10553 11173 11793 12412 13032 13652 14271 14891 18609 22327 
БДС - услуги            
реалистична 23012 24173 25334 26495 27656 28817 29978 31139 32300 39266 46232 
песимистична  21841 22426 22969 23476 23952 24402 24828 25234 25621 27640 29296 
бизнес на всяка цена 19657 20183 20672 21128 21557 21962 22346 22710 23059 24876 26367 
оптимистична  23702 24898 26094 27290 28486 29682 30877 32073 33269 40444 47619 
БДС - общо            
реалистична 53874 57095 60416 63844 67387 71051 74847 78782 82867 111137 148079 
песимистична  51259 52845 54393 55913 57415 58904 60385 61865 63348 72477 82424 
бизнес на всяка цена 46133 47560 48954 50322 51673 53013 54347 55679 57013 65229 74181 
оптимистична  54895 58215 61642 65183 68846 72640 76573 80657 84902 114436 153427 
Структура            

аграрен сектор 
39% 40% 40% 41% 41% 42% 42% 43% 44% 48% 54% 

 индустрия 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 17% 16% 15% 
 услуги 43% 42% 42% 41% 41% 41% 40% 40% 39% 35% 31% 
 общо 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Легенда: 

Прогноза 
Статистически данни от НСИ 
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Таблица VІ.23.: Прогноза за развитие на БДС в туризма в басейна на на р.Доспат  до 2015 година и до 2027 г., хил. лв. 
р.Доспат 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2021 2027 

                       
Прогноза                       
реалистична 4602 4835 5067 5299 5531 5763 5996 6228 6460 7853 9246 
песимистична  4368 4485 4594 4695 4790 4880 4966 5047 5124 5528 5859 
бизнес на всяка цена 3931 4037 4134 4226 4311 4392 4469 4542 4612 4975 5273 
оптимистична  4740 4980 5219 5458 5697 5936 6175 6415 6654 8089 9524 

Легенда: 

Прогноза 
Статистически данни от НСИ 
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3. Прогноза за развитието на доходите на населението 
В съответствие с възприетата методология и съставен въз основа на нея алгоритъм, са 
изготвени три варианта на прогнози за развитието на общите доходи на домакинствата, а в 
рамките само на реалистичния вариант е прогнозирано развитието на общия годишен 
доход на лице от домакинство, както и доходите на домакинствата от най- нискодоходния 
(първи) децил. Резултатите за района на р.Доспат са представени в следващите по-долу 
две таблици: 
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Таблица VІ.24. Развитие на общия годишен доход на домакинствата в басейн р.Доспат до 2027 година (лв.) 
 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2021 2027 

Оптимистичен вариант 6555 7549 7131 7741 8288 8987 9718 10432 11140 11895 12691 13579 20386 28872 
Песимистичен вариант  6555 7549 7131 7741 8177 8781 9429 10040 10640 11273 11935 12672 18167 24557 
Реалистичен вариант - 
по темпа на осиг.доход  6555 7549 7131 7741 8232 8884 9573 10235 10888 11580 12308 13119 19247 26632 

 
Легенда: 

Прогноза 
Статистически данни от НСИ 
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Таблица VІ.25. Развитие на доходите на населението в басейн р.Доспат до 2027 
година (лв.) 

Години 
Общ годишен доход на 
домакинство в водосбор  

Доспат  - лв. 

Общ годишен доход на 
лице от домакинство в 
водосбор Доспат  - лв. 

Доход на домакинство 
от най- бедния (първи) 

децил - (разчетна 
величина на база 

съотношението между 
средното за Б-я и 
децилните групи и 

разчетната величина за 
общия доход на 
домакинство в 
водосбора)- лв. 

2004 5534 1901  
2005 5128 1698  
2006 5490 2085  
2007 6414 2129  
2008 6555 2454 3060 
2009 7549 2919 3524 
2010 7131 2654 3329 
2011 7741 3373 3614 
2012 8232 3587 3843 
2013 8884 3871 4147 
2014 9573 4171 4469 
2015 10235 4460 4778 
2016 10888 4744 5083 
2017 11580 5046 5406 
2018 12308 5363 5746 
2019 13119 5716 6124 
2020 14034 6115 6552 
2021 14938 6509 6974 
2022 15975 6961 7458 
2023 17075 7440 7971 
2024 18168 7917 8482 
2025 19247 8387 8985 
2026 20375 8878 9512 
2027 21555 9392 10063 
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Получените данни отразяват темпа на нарастване осигурителния доход (приет като база 
при екстраполацията) и сочат увеличение на доходите в района 3,2 пъти за прогнозния 
период. Това са и границите, с които следва да се съобразява изменението на цените на 
ВиК услугите за населението, в контекста разбира се на законовите изисквания за 
тежестта на тези разходи в бюджетите на домакинствата.  
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4. Социална поносимост на цените на ВиК услугите за населението 
Прогнозните оценки до 2027 година в лева за социалната поносимост на цените на ВиК услуги за населението, живеещо в басейна на 
р.Доспат са представени в следващата таблица. 

Таблица VІ.26. Прогнозни равнища на социално поносими цени на ВиК услугите за населението в басейн р.Доспат до 2027 година 
(лв.) 
І-ви вариант - при база "общ 
год.доход на домакинство" 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Общ ГОДИШЕН доход на 
ДОМАКИНСТВО в басейн - 
Доспат - лв. (отчетната величина 
до 2008 е разчетна) 5534 5128 5490 6414 6555 7549 7131 7741 8232 8884 9573 10235 10888 11580 
(І.1) Социално поносим размер на 
разходите на домакинство в 
басейна 
за ВиК услуги – при праг 4% от 
доходите на домакинство (лв)               294,07 312,74 337,49 363,66 388,81 413,61 439,92 
(І.2) Социално поносим размер на 
разходите на домакинство в 
басейна 
за ВиК услуги – при праг 3% от 
доходите на домакинство (лв)               220,55 234,56 253,11 272,74 291,61 310,21 329,94 
(І.3) Вариант1 (оптимистичен): 
Ниво на „СОЦИАЛНО 
ПОНОСИМАТА ЦЕНА (с ДДС) 
на ВиК услугите за домакинствата 
в РБ  - при 4% праг и "Y" куб.м. 
вода годишно (2.8 куб.м на 
лице*"X" лица в домакинство*12 
месеца) - лв.               4,01 4,26 4,60 4,95 5,30 5,64 5,99 
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(І.4) Вариант 2 (реалистичен): 
Ниво на „СОЦИАЛНО 
ПОНОСИМАТА ЦЕНА (с ДДС) 
на ВиК услугите в РБ за 
домакинствата - при 3% праг и 
"Y" куб.м. вода годишно - лв.               3,01 3,20 3,45 3,72 3,97 4,23 4,50 

 

І-ви вариант - при база "общ 
год.доход на домакинство" 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Общ ГОДИШЕН доход на 
ДОМАКИНСТВО в басейн - 
Доспат - лв. (отчетната величина 
до 2008 е разчетна) 12308 13119 14034 14938 15975 17075 18168 19247 20375 21555 22790 24081 25330 26632 
(І.1) Социално поносим размер на 
разходите на домакинство в 
басейна  за ВиК услуги – при праг 
4% от доходите на домакинство 
(лв) 492 525 561 598 639 683 727 770 815 862 912 963 1013 1065 
(І.2) Социално поносим размер на 
разходите на домакинство в 
басейна  за ВиК услуги – при праг 
3% от доходите на домакинство 
(лв) 369 394 421 448 479 512 545 577 611 647 684 722 760 799 
(І.3) Вариант1 (оптимистичен): 
Ниво на „СОЦИАЛНО 
ПОНОСИМАТА ЦЕНА (с ДДС) на 
ВиК услугите за домакинствата в 
басейна  - при 4% праг и "Y" куб.м. 
вода годишно (2.8 куб.м на 
лице*"X" лица в домакинство*12 
месеца) - лв. 6,37 6,79 7,26 7,73 8,27 8,84 9,40 9,96 10,55 11,16 11,80 12,46 13,11 13,78 
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(І.4) Вариант 2 (реалистичен): 
Ниво на „СОЦИАЛНО 
ПОНОСИМАТА ЦЕНА (с ДДС) на 
ВиК услугите в басейна за 
домакинствата - при 3% праг и "Y" 
куб.м. вода годишно - лв. 4,78 5,09 5,45 5,80 6,20 6,63 7,05 7,47 7,91 8,37 8,85 9,35 9,83 10,34 
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ІІ-ри вариант - при база "общ год. 
доход на домакинство от І-ва 
децилна група 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Доход на домакинство от най- бедния 
(първи) децил - (разчетна величина на 
база съотношението между средното 
за Б-я и децилните групи и разчетната 
величина за общия доход на 
домакинство в басейна)- лв.              3614 3843 4147 4469 4778 5083 5406 
(ІІ.1) Социално поносим размер на 
разходите за ВиК услуги на 
домакинство от І-ви децил в басейна  – 
при праг 4% от доходите на 
домакинството (лв)              145 154 166 179 191 203 216 
(ІІ.2) Социално поносим размер на 
разходите за ВиК услуги на 
домакинство от І-ви децил в басейна  – 
при праг 3% от доходите на 
домакинството (лв)              108 115 124 134 143 152 162 
(ІІ.3)  Вариант 3 (оптимистичен): Ниво 
на „СОЦИАЛНО ПОНОСИМАТА 
ЦЕНА (с ДДС) на ВиК услугите за 
домакинствата от І-ви децил в басейна  
- при 4% праг и "Y" куб.м. вода 
годишно ("Y"="X" лица в 
домакинство*2.8 куб.м на лице*12 
месеца) - лв.               1,87 1,99 2,15 2,31 2,47 2,63 2,80 
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(ІІ.4) Вариант 4 (реалистичен):Ниво на 
„СОЦИАЛНО ПОНОСИМАТА ЦЕНА 
(с ДДС) на ВиК услугите за 
домакинствата от І-ви децил в басейна 
- при 3% праг и "Y" куб.м. вода 
годишно ("Y"="X" лица в 
домакинство*2.8 куб.м на лице*12 
месеца) - лв.               1,40 1,49 1,61 1,73 1,85 1,97 2,10 

 

 

 

 

ІІ-ри вариант - при база "общ год. доход 
на домакинство от І-ва децилна група 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Доход на домакинство от най- бедния 
(първи) децил - (разчетна величина на база 
съотношението между средното за Б-я и 
децилните групи и разчетната величина за 
общия доход на домакинство в басейна)- лв. 5457 5816 6222 6623 7083 7570 8055 8534 9034 9557 10104 10677 11231 11808 
(ІІ.1) Социално поносим размер на 
разходите за ВиК услуги на домакинство от 
І-ви децил в басейна  – при праг 4% от 
доходите на домакинството (лв) 218,28 232,66 248,89 264,92 283,31 302,82 322,21 341,34 361,35 382,28 404,17 427,07 449,23 472,31 
(ІІ.2) Социално поносим размер на 
разходите за ВиК услуги на домакинство от 
І-ви децил – при праг 3% от доходите на 
домакинството (лв) 163,71 174,49 186,67 198,69 212,49 227,11 241,66 256,01 271,01 286,71 303,13 320,31 336,92 354,23 
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(ІІ.3)  Вариант 3 (оптимистичен): Ниво на 
„СОЦИАЛНО ПОНОСИМАТА ЦЕНА (с 
ДДС) на ВиК услугите за домакинствата от 
І-ви децил в ПБ  - при 4% праг и "Y" куб.м. 
вода годишно ("Y"="X" лица в 
домакинство*2.8 куб.м на лице*12 месеца) - 
лв. 2,97 3,17 3,39 3,61 3,86 4,13 4,39 4,65 4,92 5,21 5,51 5,82 6,12 6,44 
(ІІ.4) Вариант 4 (реалистичен):Ниво на 
„СОЦИАЛНО ПОНОСИМАТА ЦЕНА (с 
ДДС) на ВиК услугите за домакинствата от 
І-ви децил в ПБ - при 3% праг и "Y" куб.м. 
вода годишно ("Y"="X" лица в 
домакинство*2.8 куб.м на лице*12 месеца) - 
лв. 2,23 2,38 2,54 2,71 2,90 3,09 3,29 3,49 3,69 3,91 4,13 4,36 4,59 4,83 
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Сравнението на получените прогнозни стойности позволява да се заключи, че най- 
поносими за населението от социална гледна точка е равнището на цените при база "доход 
на І децил" - варианти 3 и 4. Те, на свой ред и в съответствие с нивото на доходите и 
размера на домакинствата, са по – високи в сравнение със средните цени на целия ЗБР 
(които в крайната 2027 г. са съответно 5,85  и 4,39 лв.).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



План за  управление на речния басейн на река Доспат                                                                     Раздел V 
 
 

 Басейнова дирекция Западнобеломорски район 156
 

VІ. Кратък преглед на икономическия анализ на водоползването за басейна на 

р.Доспат .................................................................................................................................... 129 

1. Анализ на настоящатата ситуация .................................................................................. 129 
1.1. Обща информация за басейна на р.Доспат ............................................................ 129 

През 2007 г. в басейн р. Доспат живеят 19 912 души, което е 3.17 % от населението на 
ЗБР.......................................................................................................................................... 129 

1.2. Идентифициране на значимите водоползватели по основните и характерните за 
съответния речен басейн и район икономически сектори, подсектори и отрасли.. 129 
1.3. Използвана вода от повърхностни, подземни водоизточници и минерални води по 
икономически сектори  за басейна на р.Доспат ........................................................... 130 
1.4. Иззето водно количество по доставчици и по икономически сектори в басейна на 
р.Доспат ............................................................................................................................ 131 
1.5. Оценка на основните показатели за водоснабдяване, канализация и пречистване 
на питейни и отпадъчни води, загуби по водопреносните мрежи и режим на 
водоползване в басейна на р.Доспат .............................................................................. 134 
1.6. Определяне на заустени отпадъчни води по социално-икономически сектори в 
басейна на р.Доспат......................................................................................................... 135 
1.7. Съпоставка на иззети, използвани и заустени води спрямо ресурса на 
водоизточниците в басейна на р.Доспат ...................................................................... 136 
1.8. Оценка на социалното и икономическо значение на водовземането (в т.ч. 
водоползване и заустване) в басейна на р.Доспат ....................................................... 138 

2. Тенденции и прогнози ...................................................................................................... 139 
2.1. Демографска прогноза .............................................................................................. 139 
2.2. Прогноза за динамиката на икономическото развитие ....................................... 141 

3. Прогноза за развитието на доходите на населението.................................................... 145 
4. Социална поносимост на цените на ВиК услугите за населението ............................. 149 

 



План за  управление на речния басейн на река Доспат                                                                     Раздел VII 

 

  Басейнова дирекция Западнобеломорски район  157

 

 
VІI. Програми от мерки за опазване и възстановяване на водите. 

 

1. Програми от мерки за опазване и възстановяване на водите в басейна на р. Доспат 
– Таблица VІІ.5. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица  VІІ.5 

N 

по 

ред 

Тип 

водно 

тяло 

Описа-

ние на 

типа 

Код EU_CD 

Описание 

на 

водното 

тяло 

Оценка на  

физикохимични 

параметри 

Оценка на 

хидроморфологични 

въздействия 

Екологичен 

статус (по 

АИБИ) 

Обща оценка на 

състоянието 

Обща 

екологична  

цел 

основни мерки местоположение 

оценка на 

състоянието 

след 

прилагане 

на мярката 

допълнителни 

мерки 

краен 

ефект от 

мерките/ 

отлагане 

1 TR33 21111 BG4DO900R116 

Река 

Доспат от 

изворите 

до язовир 

Доспат. 

добро състояние добро състояние 
много добро 

състояние 
добро състояние 

поддържане 

на добро 

състояние 

ПСОВ - 5400 е.ж.  с. Сърница 
добро 

състояние 
  

добро 

състояние 

2 TR33 21111 BG4DO135R118 

Река 

Доспат от 

язовир 

Доспат до 

българо-

гръцката 

граница. 

незадоволително 

състояние 

незадоволително 

състояние 

незадоволително 

състояние 
незадоволително 

състояние 

достигане 

на добро 

състояние 

по   NO2; да 

се осигури 

минимално 

допустимия 

екологичен 

отток; EQR 

0.7 – 0.8   

1. ПСОВ -9500 

е.ж.; 2.ПСОВ - 

2350 е.ж.    

1. ПСОВ - гр. 

Доспат;        2. 

ПСОВ - 

с.Барутин, общ. 

Доспат 

умерено 

състояние 

административни 

мерки за: 

поддържане на 

мин. екологичен 

отток и добри 

земеделски 

практики 

умерено 

състояние, 

отлагане 

за 2021г. 

3 TR33 21111 BG4DO600R120 

Река 

Сърнена 

река с 

левия си 

приток 

Керелова 

река от 

изворите 

до 

вливането 

й в река 

Доспат. 

добро състояние 
незадоволително 

състояние 
добро състояние 

незадоволително 

състояние 

достигане 

на добро 

състояние - 

да се 

осигури 

минимално 

допустимия 

екологичен 

отток  

ПСОВ -2200 е.ж. 
ПСОВ - с.Змейца, 

общ. Доспат 
умерено 

състояние 

административни 

мерки за 

поддържане на 

мин. екологичен 

отток 

умерено 

състояние, 

отлагане 

за 2021г. 

4 TR33 21111 BG4DO135R121 

Река 

Осинска 

от 

изворите 

до 

вливането 

й в река 

Доспат. 

няма данни умерено състояние добро състояние 
умерено 

състояние 

достигане 

на добро 

състояние - 

да се 

осигури 

минимално 

допустимия 

екологичен 

отток  

административни 

мерки  
  

добро 

състояние 
  

добро 

състояние 

5 TR33 21111 BG4DO600R122 

Река 

Жижовска 

от 

изворите 

до 

вливането 

й в река 

Доспат. 

няма данни добро състояние 
умерено 

състояние 
умерено 

състояние 

достигане 

на добро 

състояние 

по EQR 0.7 

– 0.8  

ПСОВ - 5100 е.ж.  

с. Кочан, общ. 

Сатовча ПСОВ 

ще обслужва и с. 

Ваклиново 

добро 

състояние 
  

добро 

състояние 

                  *** 

Доизграждане 

и/или 

реконструкция на 

канализация за 

отвеждане  на 

отпадъчни води в 

ПСОВ  

Мярката се прилага към всички водни тела за които е 

предвидено изграждането на ПСОВ или реконструкция, 

разширение и модернизация на съществуваща ПСОВ.  
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VІІІ. РЕГИСТЪР НА ВСИЧКИ ДРУГИ ПОДРОБНИ ПРОГРАМИ И 
ПЛАНОВЕ В ПОРЕЧИЕТО НА РЕКА ДОСПАТ, В ОБХВАТА НА 
ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ, 
ОТНАСЯЩИ СЕ ЗА ОТДЕЛНИ ПОДБАСЕЙНИ, СЕКТОРИ, 
ПРОБЛЕМИ ИЛИ ТИПОВЕ ВОДИ ИМАЩИ ОТНОШЕНИЕ КЪМ 
ПУРБ. 
 
  
1. РЕГИСТЪР НА ДРУГИ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ СВЪРЗАНИ С ВОДИТЕ В 
ПОРЕЧИЕТО НА РЕКА  ДОСПАТ . 
  
Планови документи, отнасящи се до поречието на река Доспат. 
 
Прегледани са  следните основни планови документи:  
План за развитие на Югозападен район за планиране – 2007-2013 г. 
План за развитие на Южен централен район за планиране – 2007-2013 г. 
Стратегия за развитие на област Благоевград 2007-2013 г.  
Стратегия за развитие на област Смолян 2005-2015г. 
Стратегия за развитие на област Пазарджик 2005-2015 г. 
Общински планове за  развитие на общините във водосбора на река Доспат. 
 
 
1.1 План за развитие на Югозападен район за планиране – 2007-2013 г. 
Стратегическата цел на Плана за развитие на югозападния район е “Балансирано развитие 
на Югозападния район за планиране чрез регионален икономически растеж, с което да се 
осигури повече и по-квалифицирана работа, по-добро качество на живота, опазване на 
природното и културното наследство, опазване и възстановяване на околната среда”. 
Целите на стратегическия план са: 
Осъществяване на икономически растеж чрез развитие на конкурентна и разнообразна 
регионална икономика. Това включва насърчаване на икономическите бизнес дейности и 
привличане на преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ), подобряване на бизнес 
инфраструктурата и развитие на човешките ресурси;  
Намаляване на интеррегионалните различия и консолидиране на връзките между 
селищните центрове. Това се мотивира от интеррегионалната диференциация на областно 
и общинско ниво и по-специално с оглед на човешкия капитал, инфраструктурното 
развитие, обществените услуги; 
Икономическа и социална съгласуваност с останалите региони в ЕС. Целта е свързана с 
ЕС интеграцията, намаляването на диференциацията в регионален мащаб и участие в 
транснационални мрежи за сътрудничество. 
На тази основа са формулирани следните приоритети: 
Приоритет 1: Увеличаване на конкурентоспособността на регионалната икономика;  
Приоритет 2: Развитие на транспортната, инженерната и техническата 
инфраструктура; 
Приоритет 3: Подобряване на качеството на жизнената среда в населените места и 
на начина на живот; 
Приоритет 4: Усилване на административните възможности на местните и 
регионалните власти и развитие на сътрудничеството между регионите.  
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1.2. План за развитие на Южен централен район за планиране –  
        2007 - 2013 г. 
Една малка част от водосбора на река Доспат принадлежи на Южния централен район за 
планиране, т.е. на областите Пазарджик и Смолян. 
Основните приоритети на този план са да се увеличи конкурентоспособността на 
регионалната икономика и ефективността на труда и да се развие и модернизира 
инфраструктурата и селищната околна среда в региона. Също така, приоритет има 
подобряването на социалната инфраструктура и запазването и устойчивото използване на 
природното и културното наследство, както и развитието на регионалната икономика.  
 
1.3. Стратегия за развитие на област  Благоевград 2007-2013 г. 
Главните цели на Стратегията за развитие на Благоевградска област за 2007-2013 г. са: 
Постигане на висок ръст на развитие, насочено към хората чрез използване на уникалните 
ресурси на областта; 
Насърчаване на промишлеността и подобряване на бизнес климата; 
Подобряване на техническата инфраструктура. 
Трансгранично сътрудничество и използване на граничното местоположение на 
кръстопът.  
Развитие на трансграничната инфраструктура насочено към подобряване на 
икономическото развитие и качеството на живота. 
Подобряване на качеството на живота и увеличаване на степента на заетост.  
По-добри условия на работа 
Развитие на социалната и културната инфраструктура. 
 
Общите ключови думи на плановете са икономическо развитие, основано на местни 
ресурси, чрез развитие на промишлеността и съобразяване с опазването и 
възстановяването на околната среда, като по този начин се създават по-добри работни 
места и оттам се подобрява качеството на живот на жителите на регионите. 
 
1.4. Общински планове за развитие 
 
На територията на Басейнова Дирекция Западнобеломорски район, в поречието на река 
Доспат е разположена часта от община Сатовча с населените места:  с. Жижево, с. 
Ваклиново, с. Кочан и с. Осина. 
Общинския план за  развитие на община Сатовча  за периода 2005 – 2015 година и има 
отношение към Плана за управление на речните басейни. 
В този план е очертано виждането за развитие на община Сатовча в посочения период. 
 
1.5. Стратегия на развитие на област Смолян 2005 – 2015 г 
 
Стратегията очертава рамката за развитие на областта в дългосрочен план. В нея е 
направен  анализ на  икономическото и социално състояние  на област Смолян. 
Стратегията е засегнала всички аспекти на социално-икономическото развитие на 
областта: географско положение, природни ресурси, демография, техническа 
инфраструктура, териториална структура, състояние на околната среда и SWOT анализ. 
В стратегическата  част на стратегията  е описана визията  за развитие на областта, 
очертани са стратегическите цели, специфичните цели, приоритетите и мерките за 
реализиране на стратегията. 
Създадена  е  организация  координация на дейностите за постигане на целите, набелязани 
в стратегията. Организацията  включва ангажираността на публичните институции и 
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местните организации в областта на регионалното развитие. Направена е организация  и 
координация на дейностите за постигане на целите набелязани в стратегията. В този 
раздел са посочени и източниците на финансиране. 
Един от разделите обхваща системата за мониторинг на  стратегията, като са посочени 
информационните източници, индикаторите, начина за наблюдение и оценка и 
актуализация на самата стратегия. 
В раздел схема за устройство е визуализирана  териториално стратегията 
 
 
 
1.6. Общински планове за развитие 
 
На територията на Басейнова Дирекция Западнобеломорски басейн, като част от област 
Смолян е разположена цялата община Доспат, както и част от община Велинград от 
област Пазарджик. Общинския план за  развитие на община Доспат  за периода 2005 – 
2015 година и има отношение към Плана за управление на речните басейни. 
В този план е очертано виждането за развитие на община Доспат в посочения период.  
В поречието на река Доспат е разположена часта от община Велинград с населените 
места:  гр. Сърница, с. Медени поляни и с. Побит камък. 
Общинският план за развитие на община Велинград касае периода 2005 – 2015 година. 
В този план е очертано развитието на община Велинград в посочения период. 
 
1.7. Стратегия за развите на област Пазарджик 2005 – 2015 година. 
 
Стратегията очертава рамката за развитие на областта в дългосрочен план. В нея е 
направен анализ на  социално-икономическото състояние  на област Пазарджик.  
Стратегията е засегнала всички аспекти на социално-икономическото развитие на 
областта:  географско положение, природни ресурси, демография, техническа 
инфраструктура, териториална структура, състояние на околната среда и SWOT анализ. 
В стратегическата  част на стратегията  е описана визията  за резвитие на областта, 
очертани са стратегическите цели, специфичните цели, приоритетите и мерките за 
реализиране на стратегията. 
Създадена  е  организация  координация на дейностите за постигане на целите, набелязани 
в стратегията. Организацията  включва ангажираността на публичните институции и 
местните организации в областта на регионалното развитие. Направена е организация  и 
координация на дейностите за постигане на целите набелязани в стратегията. В този 
раздел са посочени и източниците на финансиране. 
Един от разделите обхваща системата за мониторинг на  стратегията, като са посочени 
информационните източници, индикаторите, начина за наблюдение и оценка и 
актуализация на самата стратегия. 
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Таблица VІІІ.1 Регистър на планове и програми в обхвата на поречие Доспат 
 
№ Планов 

документ 
Функция Съдържание Изготвен от Одобрени от Изготвен въз 

 основа на 
Период на  
действие 

1. План за 
развитие на 
община 
Сатовча 

 Определят се целите и 
приоритетите за развитие на 
общината 

Създаване на активна бизнес среда;развитие на 
икономическия потенциал и ефективност;развитие 
на инфраструктурата и подобряване качеството на 
живот. 

Кмет на община 
Сатовча 

Общински 
съвет 

Областна 
стратегия за 
развитие; 
Национална 
стратегия за 
развитие 

2007-2013 

2. План за 
развитие на 
община 
Велинград 

 Определят се целите и 
приоритетите за развитие на 
общината 

Постигане на висок връх на развитие;насърчаване 
на промишлеността и подобряване на бизнес 
климата;подобряване на техническата 
инфраструктура;трансгранично сътрудничество 

Кмет на община 
Велинград 

Общински 
съвет 

Областна 
стратегия за 
развитие; 
Национална 
стратегия за 
развитие 

2007-2013 

3. План за 
развитие на 
община Доспат

 Определят се целите и 
приоритетите за развитие на 
общината 

Създаване на активна бизнес среда;развитие на 
икономическия потенциал и ефективност;развитие 
на инфраструктурата и подобряване качеството на 
живот. 

Кмет на община 
Доспат 

Общински 
съвет 

Областна 
стратегия за 
развитие; 
Национална 
стратегия за 
развитие 

2007-2013 

5. Стратегия за 
развитие на 
област 
 Благоевград 

 Определят се целите и 
приоритетите за развитие на 
общината 

Постигане на висок връх на развитие;насърчаване 
на промишлеността и подобряване на бизнес 
климата;подобряване на техническата 
инфраструктура;трансгранично сътрудничество 

Областен 
управител 
Благоевград 

Областен 
съвет  
Благоевград 

Национална 
стратегия за 
развитие 

2005-2015 

6. Стратегия за 
развитие на 
област Смолян 

 Определят се целите и 
приоритетите за развитие на 
общината 

  Областен 
управител на 
област Смолян 

Областен 
съвет 

Национална 
стратегия за 
развитие 

2005-2015 

 
 
 
 
 
 



 План за  управление на речния басейн на река Доспат                                                                    Раздел 
VIII                                                                     
 
 

 Басейнова дирекция Западнобеломорски район 164
 

VІІІ. РЕГИСТЪР НА ВСИЧКИ ДРУГИ ПОДРОБНИ ПРОГРАМИ И ПЛАНОВЕ В 
ПОРЕЧИЕТО НА РЕКА ДОСПАТ, В ОБХВАТА НА ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ 
РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ, ОТНАСЯЩИ СЕ ЗА ОТДЕЛНИ 
ПОДБАСЕЙНИ, СЕКТОРИ, ПРОБЛЕМИ ИЛИ ТИПОВЕ ВОДИ ИМАЩИ 
ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПУРБ. ............................................................................................ 160 
 

1. РЕГИСТЪР НА ДРУГИ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ СВЪРЗАНИ С ВОДИТЕ В 
ПОРЕЧИЕТО НА РЕКА  ДОСПАТ ........................................................................... 160 

1.1 План за развитие на Югозападен район за планиране – 2007-2013 г......... 160 
1.2. План за развитие на Южен централен район за планиране –.................... 161 
1.3. Стратегия за развитие на област  Благоевград 2007-2013 г........................ 161 
1.4. Общински планове за развитие........................................................................ 161 
1.5. Стратегия на развитие на област Смолян 2005 – 2015 г.............................. 161 
1.6. Общински планове за развитие........................................................................ 162 
1.7. Стратегия за развите на област Пазарджик 2005 – 2015 година. ............... 162 
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IX. Списък на мерките за обсъждане с обществеността, 
постигнатите резултати при изпълнението им и свързаните с това 
изменения на плана  

 
 

Към настоящия раздел е приложима обосновката към раздел ІХ от общата част на 
ПУРБ. Тук са разгледани конкретните резултати от срещите със заинтересованите страни 
за басейна на река Доспат. Приложени са и постъпилите предложения и становища за 
промени и допълнения към проекта на ПУРБ и ПМ, които са взети предвид по 
целесъобразност, приоритети и икономическа себестойност.  

 
1. Първа обществена консултация. 
 
Първата обществена консултация беше на тема “Проблеми и приоритети в 

управлението на водите в ЗБР” и се проведе на 2 ноември 2006 г. в Конферентна зала на 
І учебен корпус на ЮЗУ “Неофит Рилски”,  гр. Благоевград. Срещата беше в рамките на 
проект “Интегрирано управление на водите в Р България”, който се изпълняваше от екип 
ДЖАЙКА и с финансовата подкрепа на Японското правителство. Присъстваха 
представители на всички заинтересовани страни. Участниците бяха разделени в три 
работни групи, една от които разглеждаше проблемите за поречията на Места и Доспат. В 
резултат бяха идентифицирани следните проблеми:   

 
• Неизградени канализационни мрежи; 
• Лошо състояние на ПСОВ и липса на ПСОВ; 
• Липса на пречиствателни станции за питейни води; 
• Нерационално използване на водите за питейно-битови нужди; 
• Липса на достатъчен брой водохранилища;  
• Лошо състояние на хидромелиоративните съоръжения; 
• Замърсяване на реките с ТБО; 
• Недобра поддръжка на речните легла. 

 
2. Втора обществена консултация. 
 
Темата на втората консултация с обществеността беше “Основни направления за 

решаване на проблемите свързани с водите в ЗБР”и се проведе на 5 септември 2007 г. в 
Червената зала на Американски университет в България, гр. Благоевград. След като на 
първата консултация проблемите бяха определени,  на втората се обърна внимание на 
начините за тяхното решаване. Отново имаше работа в групи и резултатите на групата за 
поречията на Места и Доспат са следните:  

 
• Изграждане на ПСОВ; 
• Изграждане на ПСПВ; 



План за управление на речния басейн на река Доспат                                                         Раздел IX 
                                                                                     

 Басейнова дирекция Западнобеломорски район 166
 

• Изграждане / доизграждане  на канализационна система в по-малките 
населени места; 

• Пречиствателни съоръжения за промишлените предприятия; 
• Рекултивиране на терените и речните корита при нерегламентиран добив на 

баластра; 
• Подобряване на обмена на информация между институциите; 
• Изграждане на хидротехнически съоръжения – язовири за ПБВ; 
• Мероприятия срещу ерозия, свлачища; 
• Превенция срещу високи води и наводнения; 
• Рекултивация на речните корита след добив на инертни материали, 

изграждане на дънни прагове; 
• Синхронизация на работата на институциите за осигуряване проводимостта 

на реките.  
 

3.  Трета обществена консултация 
 
Темата на третата консултация беше “Програми от мерки за достигане на добро 

състояние на водите в ЗБР”и се проведе на 10 декември 2007 г., Американски университет 
в България (Червена зала), гр. Благоевград. При работата в групи се получиха следните 
предложения за програми от мерки за подобряване на състоянието на водите в басейна на 
река Места: 

 
3.1. Управление на качеството на водите 

• Изграждане на ПСОВ и подобряване на канализационната мрежа; 
изграждане на канализация в малките населени места, където няма; 

• Изграждане на ПСПВ и подобряване на  водопреносната система, подмяна 
на старите етернитови тръби; подобряване водоснабдяването в малките 
населени места; 

• Засилен контрол върху предприятията – замърсители; 
• По-рестриктивни мерки в законодателството във връзка опазването и 

качеството на питейните води; 
• Премахване на нерегламентираните сметища с цел опазване качеството на 

подземните води; 
• Мерки срещу обезлесяването на водосборните зони; 
• Контрол върху използването на торове; 
• Контрол по договорите за заустването в канализационните мрежи относно 

изпровността на локалните пречиствателни съоръжения; 
• Изграждане и поддържане на СОЗ на всички действащи водохващания; 
• Контрол върху използването на питейна вода за промишлени нужди 

(изключение на хранително-вкусовата промишленост).    
 

3.2. Управление на количеството на водите 
• Намаляване на загубите на вода по водопреносната система; 
• Изграждане на язовири за напояване и питейно водоснабдяване; 
• Реконструкция на напоителните канали и помпените станции; 
• Изграждане на рибни проходи при хидротехническите съоръжения на 

реките. 
 
3.3. Управление на реките 
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• оценка на динамичните и статични запаси във връзка добива на инертни 
материали; 

• строг контрол върху добива на баластра и рекултивация на терените; 
• оценка на водните ресурси при изграждане на ВЕЦ;  
• подобряване проводимостта на реките чрез почистване на 

растителността; 
• поддържане на хидротехническите съоръжения (диги) в добро 

състояние; 
• превантивни дейности срещу наводнения – контрол върху изпусканите 

количества от язовирите, поддържане на общинските язовири, диги, 
корекции; система за ранно оповестяване за високи води и наводнения; 
мероприятия за залесяване срещу ерозия и свлачища.   

 
3.4. Връзки с другите институции и обществеността 

• по-добра координация с общини, Граждански защити; 
• програми за екологично образование в училищата, открити уроци; 
• обществени обсъждания . 

 
3.5.  Повишаване капацитета на служителите на дирекцията 

• Обучения – нормативна база 
• Семинари 

 
4. Консултации със заинтересованите страни в община Доспат и заключителна 

среща в Благоевград в рамките на обществена поръчка “Консултации със 
заинтересованите страни за обсъждане на плановете за управление на речните 
басейни” по Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”. 
  

 
Изпълнител на обществената поръчка е консорциум Денкщат Кий Експертс, като 

финансирането е по ОПОС 2007 – 2012 г. е от ЕС чрез КФ и национално съфинансиране. 
На консултациите участваха представители на местната власт, държавни институции, 
водоползватели (списъкът с участниците в консултациите е в приложенията). 

 
Предложения от срещата в гр. Доспат на 9 юни 2009 г: 

 
 Осигуряване на необходимите количества от минималния отток в река 
Сърнена ; 

 Изграждане на ПСОВ за гр. Доспат и селата Барутин, Кочан, Сърница и 
Змеица; 

 Управление на битовите отпадъци; 
 Мерки за предотвратяване на щетите от уранови мини; 
 Зони за къмпинг; 
 Създаване на еко-полиция. 

 
 

5. Становище на ДГЛ – Доспат 
От „ДГЛ” – Доспат постъпи становище с предложение да се ограничи прехвърлянето 

на вода от юни до ноември  от река Караджа дере чрез помпена станция “Керелова река” в 
яз. Широка поляна на район Родопи-Батак. Предлагат това да става чрез шахта “Змейца” 
към яз. Доспат. В становището също пише, че проекта в проекта на ПУРБ не е отразено, 
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че на река Доспат в границите на община Доспат не трябва да се строят ВЕЦ, тъй като 
ДГС – Доспат е сертифицирано като FSC.  
 От ДГС – Доспат предлагат да се изградят рибни проходи и рибни прагове на река 
Доспат за обратна миграция на рибата от Р Гърция.     
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