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

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

земеделски култури – реколта 2007 г.” (Бюлетин №117 – януари 2008 г.). Площите, на 
които е разпределено дифузното натоварване от земеделски дейности са определени по 
Corine landscape, като извадка на площите подлагани на интензивно земеделие от всички 
земеделски площи. Допълнително са анализирани и данни от Националната система за 
мониторинг на околна среда (НСМОС), контролен и оперативен мониторинг на биогени и 
приоритетни вещества в басейна на река 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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Карта II.8. Вероятни зони на въздействие от транспорт и свързани с транспорта дейности 
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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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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.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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±Оценка на риска от ерозия
0 Нас.места, води и земи с н.в.>1200 м
1 Слаб действителен риск
2 Слаб до умерен действителен риск
3 Умерен действителен риск
4 Умерен до висок действителен риск
5 Висок действителен риск
6 Много висок действителен риск

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.12. Оценката на степента на ерозията 

1:200 000
3 0 3 6 91.5

км

WGS84, UTM 35N
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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.
Доспат

яз. Широка
поляна

Побит
камък

Змеица
КъсакОсина

Любча

Кочан
Ваклиново

Жижево

Фъргово

Црънча

Медени
поляни

Бръщен

Чавдар

Барутин

Доспат

Сърница

Осинска

Жижовска

Сърнена ре
ка

Сърнена река

Сърнена река

Доспат

Доспат

±
Оцнка на антропогенното въздействие

Dospat, добро състояние
Dospat, умерено състояние
Dospat, незадоволително състояние

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.14. Оценка на състоянието на повърхностните водни тела 

1:200 000
3 0 3 6 91.5

км

WGS84, UTM 35N
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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 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



План за управление на речния басейн на река Доспат                                                                          Раздел ІІ 
    

 Басейнова дирекция Западнобеломорски район 73
 

ІІ. КРАТЪК ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧИМИТЕ ВИДОВЕ НАТИСК И ВЪЗДЕЙСТВИЕ В 
РЕЗУЛТАТ ОТ ЧОВЕШКА ДЕЙНОСТ ВЪРХУ СЪСТОЯНИЕТО НА 
ПОВЪРХНОСТНИТЕ И ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ. ........................................................35 

1. Преглед на значимите видове натиск и въздействие в резултат от човешката дейност върху 
състоянието на повърхностните води в басейна на река Доспат. ..................................................................35 

1.1. Видове значими точкови източници за замърсяване на повърхностните води...............................36 
1.2. Оценка на замърсяването от дифузни източници, включително преглед на ползването на 
земите. ...................................................................................................................................................................40 
1.3. Преглед на въздействието върху количеството на водите, вкючително водовземанията. ...........52 
1.4. Други въздействия – морфологични изменения, регулиране на оттока и др. .................................54 

2. Оценка на състоянието на повърхностните водните тела. ..........................................................................58 
2.1. Оценка на екологичното състояние. ........................................................................................................58 
2.2. Оценка на натиска по отношение на химично състояние – присъствие на приоритетни 
вещества и специфични замърсители.............................................................................................................60 
2.3. Резултати от определяне на натиска върху екологичното състояние на повърхностните водни 
тела – категория “река”. ...................................................................................................................................60 
2.4. Празноти и липса на информация............................................................................................................65 
2.5. Препоръки за проучвателен мониторинг................................................................................................65 

3. Преглед на значимите натоварвания върху подземните води в басейна на река Доспат. ....................66 
3.1. Замърсяване от точкови източници върху подземните води. .............................................................66 
3.2. Оценка на замърсяването от дифузни източници върху подземните води ......................................67 
3.3. Въздействие върху количеството на водите, включително водовземанията...................................67 
3.4. Други въздействия върху подземните води в басейна на река Доспат..............................................67 

4. Оценка на състоянието на подземните водни тела в басейна на река Доспат. ........................................67 
4.1. Оценка на химичното състояние. .............................................................................................................67 
4.2. Оценка на количественото състояние на подземните водни тела в басейна на река Доспат. ......69 
4.3. Оценка на въздействието на антропогенната дейност върху подземните води в басейна на река 
Доспат. ..................................................................................................................................................................70 
4.4. Допълнително характеризиране на подземните водни тела в риск. ..................................................71 
4.5. Пропуски и липси. .......................................................................................................................................71 
4.6. Препоръки за мониторинг. ........................................................................................................................72 

 


	II. Кратък преглед на значимите видове натиск и въздействие в резултат от човешката дейност върху състоянието на повърхностните и подземните води. 
	1. Преглед на значимите видове натиск и въздействие в резултат от човешката дейност върху състоянието на повърхностните води в басейна на река Доспат. 
	1.1 Видове значими точкови източници за замърсяване на повърхностните води.
	1.2 Оценка на замърсяването от дифузни източници, включително оглед на ползването на земите. 
	1.3 Преглед на въздействието върху количеството на водите, включително водовземанията. 
	1.4 Други въздействия - морфологични изменения, регулиране на оттока и др. 
	2. Оценка на състоянието на повърхностните водни тела. 
	2.1 Оценка на екологичното състояние. 
	2.2 Оценка на натиска по отношение на химичното състояние - присъствие на приоритетни вещества и специфични замърсители. 
	2.3 Резултати от определяне на натиска върху екологичното състояние на повърхностните водни тела - категория "река". 
	2.4 Празноти и липса на информация. 
	2.5 Препоръки за проучвателен мониторинг. 
	3. Преглед на значимите натоварвания върху подземните води в басейна на река доспат. 
	3.1 Замърсяване от точкови източници върху подземните води. 
	3.2 Оценка на замърсяването от дифузни източници върху подземните води. 
	3.3 Въздействие върху количествотона водите, включително водовземанията. 
	3.4 Други въздействия върху подземните води в басейна на река Доспат. 
	4. Оценка на състоянието на подземните водни тела в басейна на ртека Доспат. 
	4.1 Оценка на химичното състояние. 
	4.2 Оценка на количественото състояние на подземните водни тела в басейна на река Доспат
	4.3 Оценка на въздействието на антропогенната дейност върху подземните води в басейна на река Доспат. 
	4.4 Допълнително характеризиране на подземните водни тела в риск. 
	4.5 Пропуски и липси. 
	4.6 Препоръки за мониторинг. 



