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ТОМ 2 АРДА

РАЗДЕЛ 2 КРАТЪК ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧИМИТЕ ВИДОВЕ НАТИСК И

ВЪЗДЕЙСТВИЕ В РЕЗУЛТАТ ОТ ЧОВЕШКАТА ДЕЙНОСТ ВЪРХУ

СЪСТОЯНИЕТО НА ПОВЪРХНОСТНИТЕ И ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ

ГЛАВА 1 ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ

За басейна на р. Арда е направен анализ на натиска от различен тип върху

повърхностните водни тела. Отделните типове натиск са представени подробно по-долу

в този раздел.

Заключения за типа и мащаба на натиска може да бъде направен чрез таблиците

и фигурите по-долу. В тях е представен броят на повърхностните водни тела, които са

подложени на съответния тип натиск. Видно е, че от най-голямо значение за басейна на

р. Арда е натискът, породен от точкови източници – градски отпадни води (при 30

ВТ), следван от натиска от регулиране на оттока и морфологични изменения (14

ВТ), точкови източници – индустрия (6 ВТ), дифузни източници – селско

стопанство (5 ВТ), други дифузни източници (4 ВТ), водоползване (2 ВТ) и друг

натиск (1 ВТ).

Необходимо е да се уточни, че в понятието „друг натиск” се включват следните

видове натиск: ерозия на водосбора, замърсяване от стари рудници, засушаване и

недостиг на вода или неизвестен товар.

Понятието „други дифузни източници” включва дифузно замърсяване с

отпадъци.

Някои повърхностни ВТ са подложени на повече от един тип или вид натиск.

Таблица №A2-1 Типове натиск върху повърхностните водни тела в басейна на р. Арда

Тип натиск ВТ в басейн Арда
градски отпадни води 30
индустрия 6
селско стопанство 5
други дифузни 4
водоползване 2
регулиране на оттока и морфологични изменения 14
други 1
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Фигура №A2-1 Типове натиск върху повърхностните водни тела в басейна на р. Арда

Типове натиск върху повърхностните водни тела в басейна на р. Арда
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1. Оценка на замърсяването от точкови източници (съгласно Раздел VІ, чл.

157 т. 2 ”а”)

1.1. Канализации и ПСОВ

В басейна на р.  Арда има 5  бр.  новоизградени ГПСОВ -  Мадан,  Златоград,

Рудозем,   Егрек  и гр.Смолян (Таблица № А2-2). Изградена е, но все още не се

експлоатира ГПСОВ – гр. Смолян. По-големите населени места без ГПСОВ са – гр.

Кърджали, гр. Момчилград, гр. Крумовград, гр. Ардино, гр. Неделино, гр.Джебел, с.

Старцево, с. Чепинци, с. Чорбаджийско, гр. Бенковски.

Данни за населените места в басейна на р. Арда без или с частично изградена

канализация са представени в Таблица №А2-2, в Таблица № А2-3, в Таблица№А2-4. и в

Таблица№А2-5.

Обобщената информация за отпадните води от населените места за басейна на р.

Арда е представена в приложената Таблица №А2-6.

Таблица №A2-2 Населени места с ГПСОВ в басейна на р. Арда

Реални жители Е.Ж. ГПСОВ
№ Населено място

брой брой Капацитет л/сек стъпала
1 гр. Мадан 5999 7498 16.0л/сек мех+биол
2 гр. Златоград 7289 9911 49.0л/сек мех+биол
3 гр. Рудозем 3671 4588 13.0л/сек мех+биол
4 с. Егрек 785 942 1,2л/сек мех+биол
5 Гр.Смолян 31922 39902 117 л/сек мех+биол
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Таблица №А2-3 Населени места с над 10000 е.ж. с изградени канализационни мрежи в
басейна на Арда

№ Населено място Реални жители
/бр./ Е.Ж. /бр./ % изгр.

Краен срок за пускане в
експлоатация на

СПСОВ
1 гр. Кърджали 68595 82313 90 2012
2 гр. Момчилград 9518 11422 95 2012

Таблица №А2-4 Населени места в басейна на р. Арда над 2000 е.ж., които съгласно
Директива 91/271/ЕС е необходимо да доизградят канализацията си и да предвидят

изграждане на ПСОВ
№ Име Население

(е.ж.)
Население,
свързано с

канализация
(е.ж.)

Област Басейн

1 Крумовград 6258 5507 Кърджали Арда
2 Ардино 5370 2685 Кърджали Арда
3 Джебел 4159 3327 Кърджали Арда
4 Чорбаджийско 2897 290 Кърджали Арда
5 Рани лист 2520 252 Кърджали Арда
6 Глухар 2412 241 Кърджали Арда
7 Бенковски 2345 235 Кърджали Арда
8 Черноочене 2010 402 Кърджали Арда
9 Златоград 9911 9415 Смолян Арда
10 Мадан 7498 7123 Смолян Арда
11 Неделино 5993 5394 Смолян Арда
12 Рудозем 4588 4359 Смолян Арда
13 Старцево 3990 1596 Смолян Арда
14 Борино 3504 3329 Смолян Арда
15 Баните 2570 386 Смолян Арда
16 Смилян 2500 1375 Смолян Арда
17 Ивайловград 4592 4133 Хасково Арда

Таблица №А2-5 Населени места в басейна на р. Арда под 2000 е.ж. с частично
изградена канализация, които съгласно Директива 91/271/ЕС трябва да я доизградят и

да осигурят подходящо пречистване
№ Име Население

(е.ж.)
Население,
свързано с

канализация
(е.ж.)

Област Басейн

1 Комунига 1975 395 Кърджали Арда

2 Бял извор 1885 566 Кърджали Арда

3 Бенковски 1720 172 Кърджали Арда

4 Кирково 1500 1350 Кърджали Арда

5 Груево 1387 277 Кърджали Арда

6 Припек 1140 296 Кърджали Арда

7 Резбарци 1108 222 Кърджали Арда

8 Жълтуша 1091 218 Кърджали Арда

9 Падина 1017 102 Кърджали Арда
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№ Име Население
(е.ж.)

Население,
свързано с

канализация
(е.ж.)

Област Басейн

10 Егрек 722 72 Кърджали Арда

11 Странджево 721 216 Кърджали Арда

12 Малък Девесил 688 69 Кърджали Арда

13 Соколино 653 65 Кърджали Арда

14 Аврен 605 61 Кърджали Арда

15 Сливарка 500 250 Кърджали Арда

16 Горна кула 479 96 Кърджали Арда

17 Прогрес 416 416 Кърджали Арда

18 Млечино 396 79 Кърджали Арда

19 Устрен 390 101 Кърджали Арда

20 Мишевско 390 101 Кърджали Арда

21 Токачка 367 184 Кърджали Арда

22 Кандилка 326 49 Кърджали Арда

23 Голяма Чинка 325 33 Кърджали Арда

24 Голямо Каменяне 310 62 Кърджали Арда

25 Голям Девесил 250 75 Кърджали Арда

26 Гулийка 170 102 Кърджали Арда

27 Рогозче 150 39 Кърджали Арда

28 Долен 1800 1620 Смолян Арда

29 Елховец 1794 1615 Смолян Арда

30 Момчиловци 1750 875 Смолян Арда

31 Ерма река 1600 720 Смолян Арда

32 Средногорци 1340 268 Смолян Арда

33 Върбина 1338 1338 Смолян Арда

34 Давидково 1037 52 Смолян Арда

35 Виево 648 130 Смолян Арда

36 Букова поляна 622 93 Смолян Арда

37 Буково 464 371 Смолян Арда

38 Мъглища 368 368 Смолян Арда

39 Галище 287 72 Смолян Арда

40 Бориново 266 80 Смолян Арда

41 Митовска 157 47 Смолян Арда

42 Долно Черковище 1016 1016 Хасково Арда

43 Светослав 589 295 Хасково Арда

44 Воденци 474 71 Хасково Арда

45 Силен 452 226 Хасково Арда
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№ Име Население
(е.ж.)

Население,
свързано с

канализация
(е.ж.)

Област Басейн

46 Голобрадово 399 399 Хасково Арда

47 Вълче поле 328 58 Хасково Арда

48 Войводенец 294 44 Хасково
Арда

49 Славеево 282 158 Хасково
Арда

50 Покрован 145 51 Хасково Арда

51 Драбишна 89 18 Хасково Арда

Таблица №А2-6 Значими точкови източници от каналшзационни мрежи и ПСОВ от
населени места в басейна на Арда

Вид точков емитер Брой емитери

ПСОВ 4
Канализационни мрежи за населени места >10 000 ЕЖ 3

Канализационни мрежи за населени места 2000 -10 000 ЕЖ 17

Канализационни мрежи за населени места <  2000  ЕЖ 51

Заб. С. Егрек има изградена СПСОВ, но е включено и като емитер – канализация за
населено място под 2000 е.ж.
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Карта №А2-1 Канализации и ПСОВ в басейна на Арда (гр.Смолян)
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1.2. Индустриални емитери

За басейна на р. Арда в резултат на анализ на данните за качество на

повърхностните води, които са в пряка зависимост и от количествата и качествата на

заустваните отпадъчни води от обектите замърсители с такива води,  като ОЦК -  АД,

Горубсо-Кърджали, Горубсо-Златоград, Рудник «Крушев Дол», Маджарово ЕАД, се

открояват следните характерни основни въздействия върху водите на територията

върху следните общи физикохимични показатели: pН, неразтворени вещества,

електропроводимост, разтворен О2,  наситеност с О2, ортофосфати - P-PO4, Фосфор

общ,  азот нитритен -  N-  NO2,  азот-амониев -N  -  NH4,  азот общ,  БПК 5,  ХПК,

нефтопродукти, обща твърдост, цинк, мед, манган и върху следните приоритетни

вещества: кадмий, олово, никел.

Таблица №А2-7 Индустриални предприятия по сектори в басейна на р. Арда

Индустриален емитер, населено място Дейност

ОЦК  - АД, гр. Кърджали Обогатяване на метални руди
Обогатителна фабрика на"Горубсо-Кърджали"АД  Обогатяване на метални руди
Горубсо-Златоград”,  гр.Златоград Добив и обогатяване на метални руди
Горубсо Мадан-Рудник “Крушев Дол" Добив и обогатяване на метални руди
Маджарово ЕАД-мини в ликвидация Рудодобив в ликвидация

Би могло да се обобщи, че от индустриалните източници като емитери на

повърхностните води в басейна на р. Арда с най-голямо значение е рудодобивът и

обогатяването, хранително-вкусовата промишленост и химическата промишленост.

Таблица № А2-8 Емитери в басейна на Арда – Директива 96/61/ЕС за комплексно
предотвратяване и контрол на замърсяването

№ КР/година Име на оператора, площадка
124/2006 “ОЛОВНО-ЦИНКОВ КОМПЛЕКС” АД, гр. Кърджали



Р  А  З  Д  Е  Л    2

План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район 2010-2015 година А2-8

Карта №А2-2 Индустриални отпадъчни води в басейна на р. Арда по IPPC-директивата
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Карта №А2-3 Индустриални емитери в басейна на р. Арда по сектори
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2. Оценка на замърсяването от дифузни източници, включително преглед

на ползването на земите (съгласно Раздел VІ, чл. 157 т.2 ”б”)

За оценката на дифузното замърсяване от селско стопански източници е

използвана Corine land cover 2000.

Таблица №А2-9 Основните земеделски култури отглеждани в басейна на р. Арда

Фигура №A2-2 Основните земеделски култури отглеждани в басейна на р. Арда

Основни земеделски култури, отглеждани в
басейна на Арда

зърнени
1%

Маслодайни
0%

Технически
култури

4%
зеленчуци и

цветя
1%

трайни
насаждения

0%

постоянно
затревени

площи
54%

Ливади и
едногодишни

фуражи
40%

С най-голям дял в басейна на р.  Арда са ливади и едногодишни фуражи,

техническите култури - картофи и тютюн.

Перспективи за развитие на отрасъла

● Запазване производството от основни култури като при тютюна се очаква

увеличение;

● Увеличаване площите на трайните насаждения;

● Развитие на биологично земеделие;

● Създаване на организации на производители  на браншови принцип;

Области
Зърн.

култури
(дка)

Маслод.
култури

(дка)

Технич.
култури

(дка)

Зеленчуци и
цветя
(дка)

Ливади и
едногодишни

фуражи
(дка)

Постоянно
затревени

площи
(дка)

Трайни
насажде

ния
(дка)

Смолян 5293 0 35079 19000 1218900 1366890 240

Кърджали 6672 20 82180 5350 58170 322776 3916

Пловдив 9070 2230 1290 90 5100 0 680

Хасково 4960 1950 3160 1400 2660 27800 4170

Общо 25995 4200 121179 25940 1284830 1717466 9006
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● Разширяване на семейните градини и съпътстващите производства във

връзка с развитието на селските райони и селския туризъм;

· Стимулиране отглеждането на алтернативни земеделски култури в

определени райони, изискващи по-малко напояване.
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Карта №А2-4 Потенциално повлияни участъци от селскостопански източници в басейна на Арда
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3. Оценка на въздействието върху количеството на водите,

включително водовземанията (съгласно РазделVІ, чл.157 т.2”в”)

3.1. Питейно-битово водоснабдяване (битов сектор)

Таблица №А2-10 Водоснабдителни компании в басейна на р. Арда

Водоснабдителни компании Собственост /%/

ВиК ЕООД Пловдив 100 % държавна

ВиК ЕООД Смолян 100 % държавна

ВиКЕООД Хасково 100 % държавна

ВиК ООД Кърджали 49% общинска и
51% държавна

Основните повърхностни водоизточници са яз. Боровец и няколко речни

водохващания на р. Козма дере, р. Конска (ляв и десен ръкав), р. Голяма, р. Искрец и р.

Елховска. От тези водоизточници се водоснабдяват градовете Кърджали, Мадан и

Момчилград и селата Стърница,  Баните,  Давидково,  Кошница,  Смилян и др.  По

отношение на питейно-битовото водоснабдяване всички водовземания са значими. В

етап на изграждане е Хидровъзел «Пловдивци» за водонабдяване на гр. Мадан, гр.

Рудозем и 35 села.

По отношение на питейно-битовото водоснабдяване в анализа са оценени, като

значими тези водовземания, които имат средно денонощен дебит над 10 м3/д или

служат за водоснабдяване на повече от петдесет човека, съгласно чл. 119, т1 от ЗВ.

Значимите водовземания към 2008 г. са 17 броя.

В представения доклад за “Актуализация на икономическия анализ на

водоползването”, при оценката на осреднените показатели за водоснабдителната

система в басейна на р. Арда (вкл. р. Атеринска) за периода 2003-2007 г. са направени

следните основни изводи:

- делът на обслужваното население от общественото водоснабдяване

(86.7%) е с 11,5% по-нисък от съответната осреднена стойност за ИБР;

- средното водопотребление за периода (61 л/жит/ден.) е по-ниско от

съответното за ИБР – 80 л/жит/ден.;

- загубите във водопроводната мрежа (57%) са по-малки от тези за ИБР

(62%);
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- делът на населението на воден режим средно за периода (7%) е по-нисък

от дела за ИБР (8,9%) за същия период.  19 селища с близо 7% от общото население в

басейна на р. Арда (вкл. р. Атеринска) са били на воден режим сезонно, а 1 селище с

0,08% от населението на целогодишен режим – над 180 дни/г.;

- 40% от населението е свързано с ПСПВ, което е по-високо от това за ИБР.

Осредненото количество на питейната вода, пречистена от ПСПВ, е 3568 m3/d, като

проектният капацитет на станциите е значително над работния. Останалото

количество питейна вода (4676 m3/d) е подложена само на дезинфекционна

обработка. И в този басейн пречиствателните станции за питейни води са

значително преоразмерени;

- 48% от населението в басейна на р. Арда (вкл. р. Атеринска) е

обслужвано от канализация при 65% за ИБР, като делът на селищата с канализация

е 2% при 6% за ИБР.

През 2008г. се осъществява проект за общинска инфраструктура със заем от

Световната банка, гарантиран от Японското пранителство и средства от бюджета,

включващ доизграждането на яз. Пловдивци и пречиствателна станция за питейни води

за гр. Мадан, гр. Рудозем и околните села с планиран срок  за завършване 2014 година.

Фигура №А2-3 Пречистване на питейните води в басейна на р. Арда

Пречистване на питейните води в басейна на
р.Арда

  ПСПВ
40%

 чрез
дезинфекция

60%
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3.2.Промишлено водоснабдяване (индустрия)

Преобладаващ е делът на използваната условно чиста вода за производствени

нужди от повърхностни водоизточници. Основният водоизточник е яз. Кърджали и в

по-малка степен водохващания от реките Арда, Голяма и др.

От общо 43 броя водоползватели с издадени разрешителни към 2008 г.,

значимите са 7 на брой. По-големите от тях са представени на Таблица № А2-11.

Таблица №А2-11 Големи водоползватели в басейна на р. Арда

Предприятие Водоизточник
Населено

място
Община Област

Оловно-цинков

комплекс,гр.Кърджали

яз.Кърджали гр.Кърджали Кърджали Кърджали

„Бентонит”ЕАД-гр.Кърджали яз.Кърджали гр.Кърджали Кърджали Кърджали

Обогатителна фабрика на
«Горубсо-Кърджали»

яз.Кърджали гр.Кърджали Кърджали Кърджали

АД „Горубсо”РОФ река Арда гр.Рудозем Рудозем Смолян

3.3. Напояване (селско стопанство)

Планинският район на басейна е нехарактерен в земеделско и мелиоративно

отношение за страната. Подходящите за напояване площи са малки, изолирани едно от

друго обработваеми полета, разположени предимно в речните долини и на по-големите

притоци към тях.

Напояването в басейна на р. Арда и притоците й e свързано главно с

тютюнопроизводството. Наложено е от характерните климатични особености на

района. Развитието на напояването е възможно единствено чрез увеличаване на броя на

напояваните полета, но не и чрез създаване на големи масиви, заради релефните

особености и ограничения размер на обработваемите земи. В общи линии

възможностите на басейна за разширяване на напояваните площи и създаване на

ефективни мелиоративни единици са изчерпани. Тук не е създаден клон на

“Напоителни системи” ЕАД. Всичко това е потвърждение, че районът в

хидромелиоративно отношение не представлява голям стопански интерес.

Изградените напоителни полета са с размер на площта от 45 ха и не повече от

300 ха. Само три са малко над 300 ха и едно 479 ха. Едно единствено напоително поле е

с по-голяма площ. Това е НП “Добромирци” с годна за момента площ 1345 ha.

Разположено е в речната долина на р. Върбица, след гр. Златоград., като обхваща част
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от землището на с. Добромирци. Всички изградени напоителни полета са от местно

стопанско значение и направените прогнози са съобразени повече с нуждите на

основната култура, определяща поминъка на местното население – тютюна.

От общо  19 водоползватели с издадени разрешителни към 2007 г., значимите са

10 на брой.

По спогодба с Гърция от 1964 г. Се подават  за напояване до 186 млн.м3 годишно

през напоителния период.

Оптимизирането на напоителните системи следва да бъде съобразено с

бъдещото развитие на растениевъдството в басейна. Предвид климатичните промени е

необходимо въвеждането на водоспестяващи практики, преминаване към отлеждане на

култури, устойчиви на засушаване и изискващи малко вода и обучениние на

земеделците.

3.4. Риборазвъждане

От общо 6  броя водовземания за риборазвъждане,  значими са 3,  а именно:

Рибарник “Сини вир”, изграден в терасата на р. Арда, в местността “Белен”, в

землището с. Кошница и съществуващо рибовъдно стопанство, състоящо се от 5 броя

рибни басейни с обща водна площ 2029 м2 в землището на с. Давидково.

 3.5. Общо водовземане по сектори в басейна на р.Арда

От Таблица №А2-12 и на Фигура №А2-4 и  е видно,  че най-водоемкият

сектор в басейна на р.Арда с 37% дял е индустрията, следван от селското стопанство,

без отчитана на хидроенергетиката, по данни от издадените разрешителни към

декември 2008 г.

Таблица №А2-12  Водовземанепо основните сектори в басейна на р. Арда

Водовземане Годишен лимит
Сектори

(брой) (млн.м3/г)
битов 17 7,94
индустрия (без енергетика и
охлаждане) 7 14,83
селско стопанство (напояване) 10 12,34
риборазвъждане 3 5,63
Общо 37 40,74
енергетика 17 4849,418
Общо  (с енергетика) 54 4890,162
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Фигура №А2-4 Водовземане в басейна на р. Арда

Водовземане по основно сектори в басейна
на р.Арда

битов
сектор

19%

риборазвъж
дане
14%

селско
стопанство

(напояване)
30%

индустрия
(без

охлаждане)
37%
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Карта №А2-5 Водовземане по цели в басейна на р. Арда
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3.6.Използвани води в енергетиката за производство на електроенергия

Хидроенергетиката е значим отрасъл за басейна на р. Арда. Зимните пълноводия

правят р. Арда хидроенергиен феномен, дължащ се на пълното покритие на

максималните нужди от електроенергия в системата и речното пълноводие.

Специфично за р. Арда е и липсата на каквито и да е крупни напоителни системи по

основното русло на реката, което я превръща в първокласен независим енергиен

източник и определя хидроенергетиката като на-значим сектор.

Общо изградените ВЕЦ и МВЕЦ в басейна на Арда към 2009  г.  са 17.  По-

големите от тях са представени в Таблица №А2-13.

Таблица №А2-13 Значими ВЕЦ в басейна на р. Арда

№ Водоизточник Наименование

1 от водовземната кула на яз.Ивайловград, изграден на река
Арда, в района на селата Ламбух и Хухла

ВЕЦ”Ивайловград”

2 от водовземната кула на яз.Студен кладенец ВЕЦ”Студен кладенец”

3 от водовземната кула на яз.Кърджали ВЕЦ”Кърджали”
4 водохващане на р.Арда на кота  502,8 м, в земл. На с.Бял

Извор
ВЕЦ „Бял извор”

5 1. Водохващане на река Бяла, на кота 839,2 м, в землището
на с. Устово
2. Водохващани на река Черна, на кота 838,5 м, в землището
на гр. Смолян, при ресторант “Родопа”

ВЕЦ”Устово”

6 1. Река Бяла (при извор “Хубча”), в която при пункта на
водохващането протичат
2. Карстов извор “Хубча” с дебит от 0,102 м3/сек до 2,261
м3/сек

ВЕЦ”Хубча”(съществуваща)

7 водохващане на  р.Арда на кота 644 м, в земл. На
с.Средногорци, в непосредствена близост до шосе Мадан-
Рудозем

МВЕЦ „Средногорци”
СМ-099/28.10.04
СМ-031/12.01.05

8 водохващане на р.Марзлиев дол, на кота 1245 м, в земл. На
с.Кутела
водохващане на р.Кучоковица, на кота 1245 м, в земл. На с.
Кутела

МВЕЦ «Алеко и синове»
26.11.2004 г.СМ-138

Общият разрешен годишен лимит на преработените от изградените

водоноелектрически централи към 2009 г. води е е 4849,418 млн.м3/г. с обща

инсталирана мощност 283,65 мВт.

В процес на строителство към 2009  г.  е МВЕЦ "Устрем"  на р.Тунджа,  в

землището на с. Сливката, общ. Баните, обл.Смолян с инсталирана мощност 1,972 мВт.

При въвеждането й в експлоатация инсталираната мощност за басейна на р.Арда ще

бъде 285,622 мВт.
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Карта№А2-6 Изградени ВЕЦ в басейна на р. Арда
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3.7. Каскади

КАСКАДА «АРДА»

Каскадата  включва три големи язовира: Кърджали, Студен кладенец и Ивайловград

с едноименни подязовирни централи (Карта №А2-7).

Общият завирен обем на язовирите от каскадата е 1210*106 m3  и представлява 15,7

% от общо завирените обеми в страната.

Карта №А2-7 Каскада Арда

Като цяло каскадата използва води, формирани на територия от водосборния

басейн на река Арда. Средната надморска височина на водосбора е 643 м. Общият

завирен обем на язовирите е 1210*106 m3. Основното предназначение на този воден

обем е изглаждане на силно изразените годишни и вътрешногодишни колебания на

речния отток и да гарантира определено водоподаване към консуматорите – главно

водноелектрическите централи.
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Големите водни маси и малките наклони дават отражение върху схемите за

използване на водите. Те се свеждат преди всичко до язовирни стъпала по главното

русло на реката със значителни полезни обеми без напорни деривации или с къси

такива. Това обусбавя и наличието на каскада “Арда” – единствената система от големи

язовири и централи изградени в Република България във водосборния басейн на една

река, без прехвърляне на води от съседни водосбори.

Язовир “Кърджали” е най-горното стъпало на каскадата и е с най-голям обем

(44,0 % от общия за каскадата).

Той има компенсаторно значение за каскадата – задържа водите през периода на

пълноводието, когато собственият приток на по-долните стъпала е достатъчен за

работата на централите и допълва притока към тях през останалите периоди от

годината.

Основното му

предназначение е

добив на

електроенергия.

Преработва водите

на р.Арда от кота

324,30 до кота

285,00. Директно от

язовира се подава
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вода за нуждите на промишлеността в гр. Кърджали и за напояване.

Хидровъзел “Кърджали” се състои от следните по-важни съоръжения:

· язовирна стена - тип бетонна дъгово-гравитачна.

· основни изпускатели - вградени в левия и десния отбивни тунели.

· преливник - изграден непосредствено до десния опорен блок на язовирната

стена.

· допълнителен тунелен изпускател в десния скат с водовземна кула и шахта със

затворни органи -предназначението му е било да регулира водното ниво в

язовира по време на изпълнението на строителните работи по заздравяването на

скалната основа под левия скат на язовирната стена.

· водноелектрическа централа - изградена като подязовирна, с обща мощност

106 мвт. и средногодишно производство на електрическа енергия 160 ГВтч.
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Язовир “Студен кладенец” е изграден първи и заема средно, възлово място в

каскадата. В него е съсредоточен 40,4 % от общия обем на язовирите.

Хидровъзел “Студен

кладенец” се състои от

следните по-важни

съоръжения:

• язовирна стена - стената е

масивна гравитационна от

конвенционален бетон.

• основни изпускатели - ляв

и десен, разположени в

блокове №14 и 15

преливник - с контролируема пропускна способност (със затворни органи),

изграден върху 9 (девет) централни блока на язовирната

• енергогасител;

• водноелектрическа централа с обща мощност 60 МВт. и средногодишно

производство на ел.енергия 217 мил.квч;

• долна вада - корекция на р. Арда с дължина 1300 м.

Язовир “Ивайловград” е най-долното стъпало на каскадата. Той е с най-малък

обем (15,6 % от общия за каскадата). Разположен е на 10 км северозападно от гр.

Ивайловград. Основното му предназначение е добив на електроенергия. По короната на

стената минава пътят

гр. Ивайловград - гр.

Любимец.

Неговият режим на

пълнене и изпразване е

неразривно свързан с

работата на горните

две стъпала. Язовирът

изпълнява по-скоро

ролята на бент за
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създаване на пад и в по-малка степен служи за сезонно изравняване на допълнителния

приток под двата по-големи язовира.

В схемата на хидровъзела са включени следните по-важни съоръжения:

• язовирна стена - гравитационна от конвенционален бетон, масивна, облекчена.

• основни изпускатели - ляв и десен, разположени в блокове №7 и 11

• преливник - с неконтролируема пропускна способност (без затворни органи) 6

преливни полета на две нива - 4 полета в средата и 2 крайни полета

• подязовирна преливаема ВЕЦ - покривната й конструкция оформя бързотока и

изхвъргача на преливника.

• енергогасител - изтичалата на турбините на ВЕЦ и основните изпускатели заустват в

енергогасителя, с ширина от 105.00 м до 60.00 м и дължина 76.65 м;

• долна вада - корекция на р. Арда след енергогасителя с ширина на дъното 60.00 м и

дължина 514.00 м.

Предвижда се изграждане и на Каскада “Горна Арда”, във връзка с решение на

Министерски съвет от 02.09.2009 г. за реализация. Каскадата “Горна Арда” географски
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попада в западните Родопи, а административно в области Кърджали и Смолян. Тази

каскада се предвижда за усвояване на хидроенергийния потенциал на горното течение

(между с.Средногорци и опашката на яз.Кърджали).

Схемата на каскадата е тристъпална:

- хидровъзел “Мадан” – язовир Мадан (каменнонасипна язовирна стена със

стоманобетонене екран) и ВЕЦ”Бял извор”;

- хидровъзел “Ардино” – язовир Ардино (каменнонасипна язовирна стена със

стоманобетонене екран) и ВЕЦ”Ардино”;

- хидровъзел “Сърница” – язовир Сърница (бетонна язовирна стена – валиран

бетон) и ВЕЦ” Китница”.

Таблица №А2-14 Основни параметри на каскадата „Горна Арда”

Основни енергийни
параметри ВЕЦ Хидровъзел

"Мадан"
Хидровъзел
"Ардино"

Хидровъзел
"Сърница"

основна ВЕЦ 493,0 595,0 729,0
малка ВЕЦ 44,0 52,0 60,0

средно годишна
преработена водна маса

(млн.м3/г) общо за хидровъзела 537,0 648,0 789,0
основна ВЕЦ 46,0 56,5 67,9
малка ВЕЦ 1,0 1,4 1,3середно разполагаема

мощност
(MW) общо за хидровъзела 47,0 58,0 69,2

основна ВЕц 99,3 138,7 172,7
малка ВЕЦ 7,9 12,4 10,0средно годишно

ел.производство (Wh/г.)
общо за хидровъзела 107,2 151,3 183,6

средно разпологаемата мощност  (MW) 174,2
каскада "Горна Арда"

средно годишното ел.производство
производство (Wh/г) 441,9
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3.8.Съпоставка на водовземането спрямо естествения ресурс

Симулационните резултати съгласно разработения “Воден баланс при квази-

естествено състояние през периода 2001-2005 година” - проект Джайка, чрез

използваните - модул валеж/отток (МАЙК 11- RR) и хидродинамичен модул (МАЙК

11-HD), показват, че за басейна на р. Арда общият отток е 61,3 м3/с или 1933,157 млн.

м3/г. и неналичие на проблеми с ресурса. (виж Карта №2-8 Съотношение на

водовземането и потенциалния отток в ИБР към Раздел ІІ.т.3.7, том ИБР)

Фигура №А2-5 Съпоставка на водовземането (без енергетика) с естествения
ресурс в басейна на Арда

Съпоставка на водовземането (без енергетика) с
ресурса в басейна на р.Арда

ресурс
98%

водовземане
2%

Забележки:

1. В напревения анализ данните за водовземането са  от издадените разрешителни към

2008 г., по основните сектори. Отчетени са само значимите водовземания, които без

битовия сектор са с годишен обем над 150 хил.м3, а за битовия, тези които имат средно

денонощен дебит над 10 м3/д или служат за водоснабдяване на повече от петдесет

човека;

2. Използваният воден обем за преобразуване на енергията на водата, без

отклоняването й (без водовземане) в електрическа енергия, в басейна на р.Арда възлиза

на 4849,418 м3/г.

По предоставената от НИМХ – БАН оценката на средномногогодишните водни

количества за България, по основните речни басейни, за периода 1961-2008 г., за

басейна на р.Арда е определен следният ресурс (регистриран) – 2162,358 млн. м3.
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4. Анализ на други въздействия в резултат на човешката дейност върху

състоянието на водите (съгласно Раздел VІ, чл. 157 т.2”г”)

4.1. Коригирани речни участъци

Дължината на реките в басейна на р. Арда е 588,9 км, а направените корекции са

3, 7 км., което представлява по-малко от един процент от общата дължина.

4. 2. Изземане на инертни материали

 В басейнът на р. Арда това е значим натиска особено в следните участъци:

•  р.  Арда в горното течение до гр.  Рудозем и участъците:  от вливането на

р.Върбица и р.Крумовица до изтичалото на ВЕЦ «Бял Извор»; при устие на р.Маданска;

• участъци от реките – Черна, Елховска, Неделинска, Върбица, Джебелска и др.

     Общата дължина на засегнатите речни участъци (с действуващи до 2008 г.и с

изтекъл до 2006 г.срок на издадените разрешителни).е 39,600 км., с общ обем за

изземане (само по действуващите разрешителни) е 1478,926 хил.м3 .

4.3. Регулиране на оттока

Във водосбора на р.Арда има 100 язовира (държавна и общинска собственост),

от които съгласно Приложение №1  към ЗВ 4  броя са определени като комплексни и

значими – яз.Кърджали, яз.Студен кладенец, яз.Ивайловград и яз.Боровица.. Общата им

площ е 58,375 км2, което е 1,1 % от водосбора на р. Арда. Общият обем на язовирите е

1087,320 млн.м3 , а на значимите – 1210 млн.м3.

4.4. Изградени ВЕЦ и МВЕЦ

Подязовирните водноелектрическите централи ползват води от язовирите, което

води до промени в хидроложкия режим след язовира и в частност на морфологията. Те

са изградени към трите язовира от касакада Арда. Русловите водноелектрическите

централи водят до промени както върху морфологията така и върху хидроложкия

режим, а напорните предизвикват осушаване на речните корита, когато не са изградени

в руслото на реката и рибните проходи не са изградени както трябва. Изграждането на

МВЕЦ в басейна на р. Арда е опраделано като значимо въздействие, като най-засегнати

участъци са: горното течение на р. Арда до гр. Рудозем и участъка от гр.Рудозем до

с.Бял извор, р.Черна и  р. Давидковска.

Таблица №А2-15 Видове ВЕЦ и МВЕЦ в басейна на р. Арда
№ Вид ВЕЦ/МВЕЦ Брой

1 с напорен тръбопровод 7
2 руслова 6
3 подязовирна 4

общо 17
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Карта№А2-8 Изградени ВЕЦ в басейна на р. Арда
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Карта №А2-9 Морфологични изменения и регулиране на оттока в басейна на р. Арда
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4.5. Изменение на климата

Обща информация за климатичните промени, какво представляват и какво

всъщност да очакваме в България и в частност на ИБР, дават получените резултати по

проект CECILIA на НИМХ,  представени в Том 1  на ПУРБ.  Въздействието от по-

малкото валежи и по-високите температури и за басейна на р. Арда ще доведат до по-

голям риск от недостиг на вода, засушаване, и други аналогични промени посочени в

същия том.

4.5.1. Засушаване, недостиг на вода и ерозия

• Засушаване

Eфектът от влиянието на посочените по-горе климатични показатели водещи до

засушаване ще рефлектира основно върху социално-икономически дейности въпреки

че това все още не е достатъчно проучено,  но някои от резултатите са вече налице и

водят до проблеми в определени райони, свързани най-вече с т.нар.тип”временни или

пресъхващи реки” и се проявяват най-вече в долната част на басейна на р.Арда.

• Недостиг на вода

Симулационните резултати съгласно разработеният ”Воден баланс при квази-

естествено състояние през периода 2001-2005 година” по проект ДЖАЙКА, показват,

че за басейна на р.Арда не са идентифицирани речни участъци с недостиг на ресурс.

Вероятно натиска от климатичните промени в басейна на р. Арда ще бъде по-

голям за сектора на хидроенергетика и селско стопанство.

• Ерозия

Таблица №А2-16 Обща оценка на ерозията

Ерозия ВТ
много силна 6
силна 1
средна 16
слаба податливост 12
нас. места, скали, водни площи и др. 1
Общо водни тела 36
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Таблица №А2-17 Оценка на ерозията във водните тела в басейна на р. Арда

№ код ВТ ТИП име ВТ Ерозия
1 BG3AR100L004 TL25 яз. Ивайловград
2 BG3AR100R001 TR24 р. Атеринска

3 BG3AR100R002 TR20 р. Арда между яз. Ивайловград и държавната граница
4 BG3AR100R003 TR24 р. Рибарица (Балък дере)
5 BG3AR100R005 TR24 р. Маришница до вливането й в р. Арда

6 BG3AR100R006 TR20
р. Арда от вливането на р. Крумовица до яз.
Ивайловград

7 BG3AR100R007 TR24 Кулиджийска река до вливането й в р. Арда

8 BG3AR100R008 TR20 р. Арда между яз. Студен кладенец и р. Крумовица
9 BG3AR200R009 TR24 Река Крумовица и притоци

10 BG3AR300R011 TR24 р. Перперек до вливането й в яз. Студен кладенец

11 BG3AR300R012 TR24
Буюкдере (Големица) до вливането в яз. Студен
кладенец

12 BG3AR300R013 TR24
р. Козма дере (приток на Буюк дере) до водохващане
за ПБВ

13 BG3AR350L010 TL25 Яз. Студен кладенец
16 BG3AR400R074 TR24 р. Върбица и притоците от гр. Златоград до устие
14 BG3AR400L015 TL27 яз. Бенковски

17 BG3AR400R016 TR24 р. Неделинска (Узундере) – ляв приток на р. Върбица
18 BG3AR400R017 TR24 Извор на р. Върбица до гр.Златоград
15 BG3AR400L018 TL27 яз. Горубсо Златоград

19 BG3AR500R019 TR24
Кюшедере-приток на Арда в частта й между яз.
Кърджали и яз. Студен кладенец

20 BG3AR500R020 TR20 р. Арда между яз. Кърджали и яз. Студен кладенец
21 BG3AR500R022 TR24 Оваджик дере до яз. Кърджали
22 BG3AR500R023 TR24 Яйлъ дере до яз. Кърджали
23 BG3AR570L021 TL25 яз. Кърджали
24 BG3AR600L025 TL26 яз. Боровица

25 BG3AR600R024 TR24
р. Боровица и притоци от яз.Боровица до вливане в
яз. Кърджали

26 BG3AR600R026 TR24 Извор на река Боровица до яз. Боровица
27 BG3AR700R027 TR30 Давидковска река

28 BG3AR700R028 TR30
р. Арда между вливане на Черна река до яз.Кърджали
и р. Ардинска

29 BG3AR700R029 TR30 Малка Арда – ПБВ
30 BG3AR800L032 TL31 Смолянски езера
31 BG3AR800R030 TR30 Черна река от гр.Смолян до устие
32 BG3AR800R031 TR30 Бяла река и нейните – ПБВ
33 BG3AR800R033 TR30 Извор на Черна река до гр.Смолян
34 BG3AR900R034 TR30 р.Маданска
35 BG3AR900R035 TR30 р. Арда от гр. Рудозем до вливане на р. Черна

36 BG3AR900R036 TR30 р. Арда и притоци от извора до гр.Рудозем – ПБВ
37 BG3AR400R037 ТР24 Р. Казаците - ПБВ
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BG3AR400R014
BG3AR200R009

BG3AR900R036

BG3AR100L004

BG3AR700R028

BG3AR350L010

BG3AR700R027

BG3AR300R011

BG3AR100R006

BG3AR600R024

BG3AR800R030

BG3AR700R029

BG3AR400R016

BG3AR300R012

BG3AR570L021

BG3AR100R005

BG3AR600R026

BG3AR100R007

BG3AR900R034

BG3AR400R017

BG3AR800R031

BG3AR500R022

BG3AR100R001

BG3AR100R002

BG3AR800R033

BG3AR900R035

BG3AR500R019

BG3AR400L018

СМОЛЯН

КЪРДЖАЛИ

ЗЛАТОГРАД

МАДАН
ДЖЕБЕЛ

НЕДЕЛИНО

АРДИНО

КРУМОВГРАД

РУДОЗЕМ

МОМЧИЛГРАД

МАДЖАРОВО

BG3MA500R107

BG3AR500R020

BG3AR100R008

BG3AR100R003

BG3AR500R023

BG3AR600L025
BG3MA500R109

BG3AR400L015

BG3AR300R013

BG3AR800L032

ИВАЙЛОВГРАД

Легенда:
Водни тела

Речни басейни

Ерозия

Описание
Много силна податливост на ерозиране

Силна податливост на ерозиране

Средна до силна податливост на ерозиране

Средна податливост на ерозиране

Слаба податливост на ерозиране

Много слаба податливост

Нас. места, водни площи и скали

ЕРОЗИЯ
Басейн на река Арда

Карта №А2-10 Ерозия в басейна на р. Арда
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Фигура №А2-6 Ерозия във водосбора на р. Арда

Ерозия на водосбора в басейна на р.Арда

6

1

16

12

1 много силна

силна

средна

слаба податливост

нас. места, скали, водни площи и
др.

4.5.2. Наводнения

Стръмният планински релеф на района предполага много бързо оттичане на

падналите валежи. Това е предпоставка за качване на нивото на реката, под влияние на

скоростта на водата се увличат наноси, дървета и отпадъци, които впоследствие се

задържат в ниската и полегата част на речното корито. Освен това, поради недостига

земи за застрояване се използват терени по бреговете на реките, с което се намалява

напречното сечение на реката и се увеличава риска от нанасяне на вреди на сгради и

хора. На места в коритата има прораснали дървета и храсти,  които намаляват

проводимоста при високи води задържат носените от водата клони,  дървета и други

отпадъци. Проблемни участъци в басейна на Арда има по реките Черна и Бяла в

Смолян, Голяма река и Върбица в Златоград, Маданска в Мадан.

На 15 и 16 февруари 2005 поради интензивни валежи се повиши водното ниво в

р. Арда със 100-300 cм, а  яз. “Ивайловград” преля с около 800 m3/s. В Кърджалийска

област има отнесени пътни настилки, повредени мостове, подпорни стени и водостоци.

В Кирково са измерени валежи от 84 л/м3, а скоростта на вятъра достига 120 км/ч.

Изградените три язовира от каскада „Арда” – „Кърджали”, „Студен кладенец” и

„Ивайловград”, създават възможност за ретензиране на високите вълни и значително

намаляват риска от наводнение. За целта е необходимо да се поддържат достатъчни

(съобразени с метеорологичните и хидроложки прогнози) свободни обеми, които да

задържат водите във водохранилищата и да предпазят разположените по-надолу

населени места и съоръжения.
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Познаването на риска от възникване и площите на разпространение на

наводненията позволява да се планират мерки за известяване и ранно предупреждение

на населението, да се прокарват специфични политики за териториално устройство.

На Карта №А2-11 са представени резултатите от проучванията на случаите на

наводнения за страните от Европа в периода 1998-2008 година. Видно е, че честотата на

наводнения в южните части от басейна на р. Арда е оценен като много висок (степен

4,5 или по-голяма от 6).

Карта №А2-11 Случаи на наводнения 1998-2008 година в Европа


