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РАЗДЕЛ 1 

ОПИСАНИЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА 

БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ 

 

1.1. ОБЩО ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА НА  ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН 

ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ 

Източнобеломорски район заема централните части на Южна България и 
обхваща водосборите на реките Марица, Тунджа, Арда и Бяла река. Те формират 
началото си на българска територия, след което напускат самостоятелно границите на 
страната и преминават в Република Гърция и Република Турция. Всичките основни реки 
в ИБР са част от международния речен басейн на р. Марица, която се влива в Егейско 
море. 

Източнобеломорски район е с площ  35 230 км2,  която представлява около 32% 
от територията на страната.  

На изток граничи със Западнобеломорски район за басейново управление, на 
север – с Дунавския район за басейново управление, на изток – с Черноморския район 
за басейново управление, а на юг – с Република Гърция и Република Турция. 

Карта № 1 Карта на международния район за басейново управление 
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1.1.1. Демографска и икономическа характеристика 

Административно-териториален обхват 

 Административните граници в страната не съвпадат с границите на 
Източнобеломорски район и речните басейни в него. В Източнобеломорски район 
попадат 1776 населени места, изцяло или частично 91 общини и 12 области.  

 Население и тенденции 
 Към 31.12.2012 г. населението, живеещо в Източнобеломорски район е                 
2 170 742 души, което представлява 30 % от общото население на страната. Това е 
втория по големина от гледна точка на населението район за басейново управление на 
водите. Наблюдава се ясна тенденция към намаляване броя на населението в района в 
периода 2008 – 2012 година.  

Цялото население на областите Кърджали, Пловдив, Стара Загора и Хасково и 
почти цялото население на областите Пазарджик (98,2%), Ямбол (98,5%), Сливен (90%) 
и Смолян (92,5%) живее в ИБР. Част от населението на областите Бургас, Смолян и 
Софийска също е част от ИБР, както и пренебрежимо малка част от населението на 
област Габрово (5 човека) и област Благоевград.   

Тенденцията за намаляване броя на населението в района продължава. За 3 
години (2008-2011) населението на ИБР е намаляло със 112 708 души и съвпада с 
тенденцията за страната, за която средногодишния темп на намаление на населението 
е 0,7%. Две трети от намалението на населението (68.9%) се дължи на отрицателния 
естествен прираст  (повече  починали  от  родени  лица),  а  една  трета  (31.1%)  -  на  
външната миграция. 

Запазва  се  и тенденцията  на  урбанизация. В Източнобеломорски район има 80 
града, в които живеят 1 495497 души  или 68% от хората в района. В селата на ИБР, 
които  са 1696 на брой, живеят  702 231 души или 32% от населението в РБУ.  

Забелязва се и тенденцията за обезлюдяване на населените места. В 
Източнобеломорски район има 35 населени места, в които няма преброени лица, тоест 
които са изцяло обезлюдени. В 173 населени места населението е между 1 и 20 души, а 
в 349 села – населението е мужду 21 и 100 човека. 

По отношение на възрастовата структура на населението, продължава процесът  
на  демографско  остаряване,  изразяващ  се  в  намаляване  на абсолютния  брой  и  
относителния  дял  на  населението  на  възраст  под  15  години  и увеличаване  на  
дела  на  населението  на  65  и  повече  години.  Делът  на  населението  на възраст над 
65 години се  е 19% от цялото население на ИБР, а в същото  време  през  лицата  под  
15-годишна  възраст  са  14 % . Населението в ИБР в трудоспособна възраст е едва 68%, 
като този процент е значително по-нисък в по-малките населени места и в селата. За 
сравнение населението в трудоспособна възраст в България е  62.2%. 

При реалистичен вариант (І вариант)  прогнозата сочи, че населението на ИБР 
през 2015 ще бъде 2 133 626 жители, през 2020 – 2 071 230 жители, през 2050 – 
1 712 922 жители, а през 2060 – 1 604 444 жители, тоест, че населението на ИБР ще 
продължи да намалява. 

Средният размер на домакинствата в Източнобеломорски район за 2012 година 
е 2,3 човека.  
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 Икономическо развитие  и тенденции 

 По абсолютна стойност на произведения БВП през 2012 г. Източнобеломорски 
район се нарежда на второ място след Дунавски район. На ИБР се падат 22,8 % от 
общия БВП за страната за 2012 година.  
 В структурно отношение най-голям дял в националната икономика имат 
аграрният сектор и индустрията – около 32-33%. Индустрията има нарастващ дял, който 
надхвърля 32% от БДС за сектора през 2012 г. Услугите имат най-малък дял в 
националния БДС, създаван в сектора. Той се запазва относително постоянен в рамките 
на разглеждания период на равнище от около 17% (вж. таблицата по-долу). 

Таблица № 1 Дял на ИБР в общия БДС на страната, в % 

Икономически сектори 2008 2009 2010 2011 2012 

БДС - аграрен сектор 34,14% 32,23% 32,29% 33,00% 32,55% 

БДС - индустрия 27,98% 30,31% 31,81% 30,39% 32,54% 

БДС - услуги 17,46% 17,46% 16,96% 16,71% 17,17% 

БДС - общо 21,81% 22,20% 22,08% 21,77% 22,79% 

  Основният икономически сектор на ИБР са услугите, чийто относителен 
дял е близо 48% през 2012 г., следвани от индустрията, която в края на разглеждания 
период представлява близо 45% от общо създадената БДС в района (вж. следващата 
таблица и фигура). 

Таблица № 2 Секторна структура на БДС в ИБР 

Икономически сектори 2008 2009 2010 2011 2012 

БДС - аграрен сектор 10,82% 7,03% 7,17% 8,18% 7,77% 

БДС - индустрия 39,01% 42,78% 42,42% 42,65% 44,43% 

БДС - услуги 50,17% 50,20% 50,41% 49,16% 47,80% 

БДС - общо 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

  Аграрният сектор заема последната позиция в икономиката на ИБР. 
Неговият дял в създадената на басейново равнище БДС намалява спрямо началото на 
анализирания период. Докато в началото на периода той е бил близо 11%, то през 2012 
г. относителния му дял пада под 8%. 

Фигура № 1 Секторна структура на БДС в ИБР в % 
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Таблица № 3 Прогноза за развитие на БДС в ИБР до 2027 г., млн. лв. 

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

БДС - аграрен сектор 

Реалистична прогноза 1195 1202 1210 1218 1226 1234 1242 1250 1259 1267 1276 1284 1293 1302 1311 

Песимистична прогноза 1190 1194 1197 1200 1203 1207 1210 1214 1217 1221 1224 1228 1231 1235 1238 

Оптимистична прогноза 1195 1203 1211 1219 1227 1236 1244 1253 1261 1270 1279 1288 1297 1306 1315 

БДС - индустрия 

Реалистична прогноза 6822 6853 6884 6915 6946 7360 7773 8187 8600 9014 9427 9840 10254 10667 11081 

Песимистична прогноза 6808 6825 6842 6860 6877 6894 6911 6928 6945 6963 7163 7360 7554 7744 7931 

Оптимистична прогноза 7027 7059 7091 7123 7155 7581 8006 8432 8858 9284 9710 10136 10562 10987 11413 

БДС - услуги 

Реалистична прогноза 7347 7387 7428 7469 7840 8212 8583 8955 9327 9699 10071 10443 10815 11187 11559 

Песимистична прогноза 7326 7345 7365 7384 7404 7423 7443 7624 7800 7971 8137 8298 8455 8608 8758 

Оптимистична прогноза 7567 7609 7651 7693 8075 8458 8841 9224 9607 9990 10373 10756 11139 11522 11905 

БДС - ОБЩО 

Реалистична прогноза 15363 15443 15522 15602 16012 16805 17599 18392 19186 19980 20774 21568 22362 23156 23950 

Песимистична прогноза 15324 15364 15404 15444 15484 15524 15564 15766 15963 16154 16524 16886 17240 17587 17927 

Оптимистична прогноза 15789 15871 15952 16035 16457 17274 18091 18909 19726 20544 21362 22180 22998 23816 24634 
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1.1.2. Физико-географска характеристика  

Площ на ИБР 

Източнобеломорски район заема централните части на Южна България. Той е с 
площ  35 230 км2, която представлява около 32% от територията на страната.  

Релеф и геоложки строеж 

Релефът на Източнобеломорски район се характеризира с голямо 
разнообразие. Водосборният басейн е разположен върху 3 големи морфографски 
области: Област на Старопланинската верижна система (в тази област попадат горните 
течения на част от левите притоци на р. Марица, както и горното течение на Тунджа и 
нейните леви притоци), Преходна планинско-котловинна област (в тази област попада 
по-голямата част от средните и долните течения на реките Марица и Тунджа. Тя се 
характеризира с голяма диференциация на релефа и затова могат да се разграничат 
следните подобласти: Средногорско-Подбалканска  подобласт, Горнотракийска-
Среднотунджанска морфографска подобласт и   Сакар-Странджанската 
морфографска подобласт); Рило-Родопска морфографска област (тук се намира 
целият водосбор на р. Арда, като в морфографско отношение  Родопите се поделят на 
две подобласти: Западнородопската и Източнородопската).  

Виж Приложение № 1 Район на басейново управление и релеф на 
Източнобеломорски район (карта). 

Геоложкият строеж на ИБР също е изключително разнообразен. 

Карта № 2 Геоложки строеж – ИБР 

 

 

Annexes%20Part%2001/Annex%2001%20RBD_relief_EARBD.pdf
Annexes%20Part%2001/Annex%2001%20RBD_relief_EARBD.pdf
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 Литология и стратиграфия 

На територията на Източнобеломорски район са разпространени следните лито- 
и хроностратиграфски единици отделени отдолу нагоре: 

Архай - най-старите скали се разкриват в Родопския масив. Това са скалите на 
Прародопската надгрупа, представени от различни видове гнайси, гранитогнайси, 
амфиболити, кварицити, метаконгломерати, лептинити и др., като в Източните Родопи 
сред тях се срещат мраморни тела и окарстени в различна степен прослойки. В 
архайските скали са установени прояви на базичен магматизъм и мигматизация. 

Протерозой - Протерозойските скали също са разпространени в Родопите. Те са 
представени от биотитови и двуслюдени гнайси, шисти, амфиболити и др. от 
Родопската надгрупа. От съществено значение са мраморите на Добростанската свита, 
разкриващи се на широки площи и оформящи отделни окарстени райони. В тази група 
също са установени магматични процеси – разкрити са тела от базични метавулканити, 
габра и метадиабази.  

Палеозой - С палеозойска възраст са метаморфозираните алевролити, аргилити, 
пясъчници, диабази на Берковската група. Те са разпространени само в склоновете на 
Стара планина, над Пирдопското и Карловското полета. Широко разпространените в 
Южна България гранити и гранодиорити са с къснопалеозойска възраст. В границите на 
Източнобеломорския басейн те се разкриват в Рила, Западните Родопи, Средна гора и 
Сакар.  

Мезозой 

Триас - Триаските седименти в обсега на басейна се разкриват само на отделни 
петна в Западното Средногорие, в Старозагорската ивица, при Димитровград и 
Тополовград, както и по високите части на Стара планина. Те са представени от 
пясъчиници в долната си част и карбонатни скали варовици и доломити в горната. При 
Тополовград и Димитровград варовиците са мраморизирани с по-чести теригенни 
прослойки. 

Юра - В разглежданата територия почти отсъстват юрски материали, като се 
изключат няколко малки петна от нискометаморфозирани кварцити, пясъчници, 
алевролити, шисти, ожелезнени варовици, разкриващи се в източната част на 
водосбора на р.Тунджа. 

Креда - С най-широко разпространение тук са горнокредните материали. В 
западното Средногорие, Старозагорската ивица, Бургаския синклинорий и Източния 
Балкан се разкриват флишки, въгленосни и вулканогенно-седиментогенни (предимно с 
андезитов, трахиандезитов и трахибазалтов състав) скали. Интрузивните скали са 
представени от: гранити в Барутин-Буйновскиа плутон; габра, сиеномонцодиорити, 
гранодиорити, кварцмонцонити, монцонити - в източните части на Витошко-Гуцалския 
плутон и южно от Панагюрище. 

Неозой 
Палеоген - Палеогенът е разпространен в Източните Родопи и Централната част 

на Горнотракийската низина (Чирпански праг). В Родопския масив палеогенските 
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материали заемат тектонските понижения. Те са представени от седиментни 
(теригенни, въгленосни, флишоподобни, моласови и варовикови скали), вулканогенно-
седиментогенни (пластови разливи и покрови от андезити, латити, риолити, дацити, 
риодацити със съпътстващите ги туфи, туфити, лавобрекчи). В Горонотракийската 
низина от палеогенските материали с най-широко разпространение са варовиците при 
гр.Чирпан, Димитровград и др. и разливи от среднокисели вулканити – латити, 
андезити, шошонити. 

Неоген – Неогенските материали се срещат в грабеновидните понижения на 
басейна. В повечето от тях те са покрити от кватеренерни наслаги и не се разкриват на 
повърхността, с изключение на Горонтракийската низина и Свиленградското 
понижение. Те са представени от теригенни материали на - предимно глини, 
алевролити, глинести пясъци и песъчливи глини, с прослойки от пясъци, конгломерати, 
въглища. С най-широко разпространение са алувиално-пролувиалните седименти на 
Ахматовската свита. 

Кватернер - Кватернерът е широко разпространен в Източнобеломорския 
басейн, във всички свои разновидности: алувий, пролувий, делувия, колувий и т.н. 
Според местоположението и произхода си се разкриват теригенни скали с различна 
зърнометрия – от валуни в пролувиално-алувиалните наслаги в Родопите и склоновете 
им, през чакъли, пясъци до глини в изветрителните кори на по-стари финотеригенните 
скали. Най-големи натрупвания на кватернерни наслаги – предимно на пролувий и 
алувий има в наложените грабеновидни депресии – Горнотракийската, Карловската и 
т.н. В терасите на повечето реки са се отложили алувиални материали – пясъци, чакъли 
и глини.  

 

 Текотоника  

Съгласно тектонското райониране на страната (според Йовчев, 1971) 
Източнобеломорският басейн попада в две от трите основни тектонски единици в 
България - Алпийската нагъната система и Родопския срединен масив. Като граница 
между тях се възприема най -  южните части на Маришкия дълбочинен разлом - най-
импозантната разломна структура у нас. Тя представлява разломен сноп с 
приблизителна ориентация запад-изток, с променяща се ширина.  

 Алпийска нагъната система  

В нея е разположена северната част на Източнобеломорския басейн, като в 
обсега му попадат следните тектонски зони: 

○ Западнобалканска тектонска зона - От тази зона в разглежданата територия 
попадат само южните отдели на Централнобалканската антиклинала, със нейните 
усложнения от по-нисък порядък. Тази зона е отделена от Средногорската зона чрез 
Задбалканския дълбочинен разлом. От тази тектонска зона взимат началото си голям 
брой от левите притоци на р. Марица и р. Тунджа. 

○ Източнобалканска тектонска зона -  В границите на басейна попадат само една 
малка част тектонските структури изграждащи югозападната част на 
Източнобалканската зона, в която се формират някои от притоците на р. Тунджа. Често 
Западнобалканската и Източнобалканската тектонски зони се разглеждат и като една - 
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Старопланинска.  

○ Средногорска тектонска зона -  Тази зона е широко застъпената в 
Източнобеломорския басейн. В нея са разположени основните части на средните и 
долни течения на р. Марица, р.Тунджа и левите им притоци. Тя представлява сложна 
тектонска постройка, като по-важни структури от по-нисък ред. На фона им структури са 
се образували поредица от наложени грабени, запълнени с неогенски и кватернерни 
материали и формирали се по големите тектонски нарушения. По Задбалканския 
разлом в границите на разглежданата територия по-важни от тях са:  Пирдопски 
грабен,  Карловски грабен,  Шейновски грабен, Казанлъшки грабен, Гурково-
Твърдишки грабен, Стралджански грабен.  

По Маришкия разломен сноп са се образували: Ихимански грабен, Костенецки 
грабен, Горнотракийската депресия - най-голямата наложена депресия в страната. Тя е 
значително усложнена и в нея се отделят няколко структури от по-нисък ред.  

○ Сакар-Странджанска тектонска зона - В тази зона се намира водосборът на 
средното и долното течение на р.Тунджа, както и на част от водосборите на десните 
притоци в долното течение на р. Марица. По-важни структури от по-нисък ред в обсега 
на басейна са западните части на Странджанския антиклинорий (Сакарска антиклинала; 
Тополовградска синклинала и др.) и наложените депресии на Източномаришкото и 
Елховското (Ямбол-Елховоско) понижения.  

○ Бургаски синклинорий - В най-западната част на тази зона попада водосборът 
на р. Марица. 

 

 Родопски масив 

 От Родопския масив водят началото си всички десни притоци на р.Марица. В 
него е разположен и целият водосбор на р. Арда. В границите на Беломорския басейн 
попадат двата големи дяла: Западнородопски и Източнородопски. В строежа им 
участват множество антиклинални и синклинални гънки с различна възраст и 
значително усложнени от разломна тектоника. В тях на места са се внедрили 
интрузивни тела като Рило-Западнородопски батолит, Барутин-Буйновски плутон и 
други по-малки. Образували са се и няколко структурни понижения, най-голямото от 
които е Брацигово-Доспатско понижение. Значение имат и Испериховския грабен, 
Роженско-Устовоското, Михалковското, Манджаровското понижения. 

  

 Климат 

Климатът в отделните части на ИБР също е разнообразен предвид 
многообразието на релефа и останалите физични характеристики. Районът обхваща 
части от три климатични области: умерено-континентална, преходно-
континентална и континентално-средиземноморска климатична област. 

 • Преходно-континентална климатична област заема най-голяма площ от ИБР.  
Към тази климатична област се отнасят 4 климатични района - Климатичен район на 
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Източна Средна България, Задбалкански нископланински климатичен район, 
Северородопски климатичен район и  Планински климатичен район.  

 • В континентално-средиземноморската климатична област попада по-малка 
част от ИБР. Към континентално-средиземноморската климатична област в 
Източнобеломорския район попадат 3 климатични района: Климатичен район на 
източнородопските речни долини, Източнородопски нископланински климатичен 
район и Браннишко-Дервенски климатичен район. Тя преобладава в южните части на 
водосборите на реките Тунджа и Марица, басейна на р. Арда и източните склонове на 
Родопите. Средиземноморското влияние се чувства и при някои десни притоци на 
реките Въча, Чепинска и Чепеларска.  

 • В умерено-континентална климатична област попадат част от задбалканските 
котловини  (напр. Казанлъшката долина).  

 

Валежи 

Валежите в Източнобеломорски район се характеризират с големите си 

пространствени изменения: от сравнително малките годишни валежи, 450-500 мм  за 

областта в западната част на Тракийската низина, до над 1000-1200 мм  за високите 
планински части. Пловдивското поле, част от Старозагорското поле с долината на 
Марица при Димитровград-Свиленград, Ямболско-Елховското поле и част от 
Поляновградското поле, както и Чепинската котловина отбелязват годишен валеж 
500—550 мм. За останалите сравнително ниски места от басейна на Марица, за 
повечето от Задбалканските полета на Средна България годишният валеж е 550—650 
мм. В долината на Арда под Кърджали, както и по долините на Чепеларска, Въча и 
Чепинската река, годишният валеж е 600—650 мм. С приближаване към планините 
средният годишен валеж расте, като за сравнително по-ниските планински места той 
достига до 800—900 мм, а за високите планински части надминава 1100-1200 мм. 

Най-големите сезонни валежи се отбелязват за зимата. Характерно за този 
сезон са големите валежни суми над 250-300 мм. Пролетта се отличава с намаляване 
на валежите в Източните Родопи и крайграничните части на откритите към юг речни 
долини, като валежът през този сезон е 125-150 мм за Тунджа и Марица, 150-175 мм 
за Арда. През лятото се проявява настъпващото от юг засушаване, което се изразява с 
малките валежни суми на този сезон, 100-125 мм. Разпределението на валежите за 
есента показва, че от лятото започва увеличаване на сезонните валежи, главно за 
откритите към юг речни долини на Южна България. При това сравнително големи 
валежни количества 200—300 мм, които за лятото се отбелязваха по високите 
планински части, сега слизат надолу, като в Източната Родопска област засягат и места 
с надморска височина под 500 м.  

Снежната покривка в планинската част на Източнобеломорски район се 
отличава много от режима в околните низини главно поради големите температурни 
различия. Освен това в най-южните части на района за басейново управление (както в 
низините, така и в планините) през зимата количеството на снеговалежите е 
значително по-голямо от това в по-северните части, което все пак оказва известно 
влияние върху режима на снежната покривка. Това влияние се изразява в известно 
относително повишение на средната дебелина и продължителност на снежната 
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покривка в най-южните части въпреки по-високите средни температури. 

Температури 

Средните годишни температури се обуславят от главно от надморската височина 
на отделните й части, близостта им до Егейско море и сравнително слабият градиент — 
от юг към север. В съответствие с извънредно разнообразния терен и големите 
различия в надморските височини частти на Източнобеломорски район, има твърде 
разнообразен температурен режим. Температурният режим в ИБРможе да се раздели 
на следните части: ниска равнинна част, която преобладава в източната половина на 
ИБР и обхваща средните течения на Марица и Тунджа;  хълмиста и припланинска част, 
която обхваща местата с надморска височина между 300 и 500-600 м, разположени 
около източните и северните склонове на Родопите и около южните склонове на Стара 
планина и Средна гора; високи котловинни полета, разположени предимно в най-
западната част на района между Стара планина и Средна гора; планинска част, която 
обхваща североизточната част на Рила и Западни Родопи, а също така и южната 
половина на Централна и Източна Стара планина.  

  

 Хидроложка характеристика (оттокообразуващи фактори) 

Основните оттокообразуващи фактори са два вида: климатични и фактори на 
подстилащата повърхнина. Върху отточния режим влияят и други групи фактори, чиято 
роля се изразява най-вече в преразпределянето по различен начин на падналите 
валежи. Такива са растителността и почвената покривка, релефът (наклон и изложение 
на склоновете, надморска височина, форми, карст), хидрографските характеристики на 
речния басейн (големина, форма, гъстота на речната мрежа, коефициент на езерност) и 
не на последно място антропогенната дейност под формата на агротехническите и 
хидротехнически мероприятия. 

От групата на климатичните фактори водеща роля имат валежите (течни и 
твърди), снежната покривка и температурата на въздуха. 
 

Основни речни басейни. Характерни особености. 

Източнобеломорски район включва следните водосборни басейни до 
държавната граница с Турция и Гърция: 

 Басейн на р. Марица – трансграничен с Р Гърция и Р Турция;  

 Басейн на р. Тунджа – трансграничен с Р Турция, от международния басейн 
на р. Марица; 

 Басейн на р. Арда – трансграничен с Р Гърция, от международния басейн на 
р. Марица; 

 Басейн на  р. Бяла – трансграничен с Р Гърция, от международния басейн на 
р. Марица; 

 Басейн на р. Луда – трансграничен с Р Гърция, от международния басейн на 
р. Марица.  
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 Басейн на р. Атеринска – трансграничен с Р Гърция, от международния 
басейн на р. Арда. 

 Басейн на р. Фишера – трансграничен с Р Турция, от международния басейн 
на р.Тунджа. 

Съгласно изменение на точка 3 от чл. 152 (1) от ЗВ (ДВ бр. 47 от 2009 г.) в сила от 
23.06.2009 г. Източнобеломорски район за басейново управление на водите с център 
Пловдив включва водосборните области на реките Тунджа, Марица, Арда и Бяла река, 
като към река Тунджа се причислява р. Фишера, към р. Арда се причислява р. 
Атеринска, а към р. Бяла река се причислява р. Луда. 

 

 Виж Приложение № 2 Основни речни басейни в ИБР (карта) 

 

Река Марица е най-дългата река на Балканския полуостров. Тя има водосборна 
област до устието си 53 000 км2, а до държавната граница между  България и Гърция — 
21 084 км2. Марица е и най-пълноводната река в България. Водосборната й област до 
напускане на нашата територия се определя с координатите от 41°45' до 42°45' с.ш. и 
от 23°35' до 26°20' и.д. Река Марица води началото си от Рила планина, от двете 
Маричини езера под в. Манчо. Координатите на извора са 42°09'40» с.ш. и 23°36'00» 
и.д. при кота 2378 м. До границата тя е дълга 321 км, като там координатите й са 

41°42'30» с.ш. и 26°21'40» и.д. с кота 41 м. Марица има към 100 по-значителни 
притока, които са разположени симетрично спрямо главната река, т.е. броят на левите 
и десните притоци е почти еднакъв. От тях най-големите с водосборна област над 100 
км2 са Ракитница — водосборна област 3293 км2 и дължина 145 км, Тополница — площ 
1790 км2 и дължина 155 км, Въча — площ 1645 км2 и дължина 112 км, Стряма — площ 
1395 км2 и дължина 110 км, Чепеларска — площ 1010 км2 и дължина 86 км. От 
останалите притоци 47 са с водосборни области под 100 км2, 46 между 100 и 500 км2 и 
само 6 реки с водосборни области между 500 и 1000 км2. Притоци на Марица са също и 
реките Тунджа и Арда, но тъй като те обхващат значителни площи и до границата текат 
като самостоятелни реки и се вливат в Марица на турска територия, то те се разглеждат 
като отделни речни басейни.  Река Марица със задграничните и притоци събира водите 

си от почти всички големи български планини  южните склонове на Централна и 
Източна Стара планина, всички склонове на Средна гора, източните части на Рила, 
всички северни и източни дялове на Родопите. Най-високите части на тези планини са 
едни от най-вододайните райони.  

Река Тунджа е най-големият приток на р. Марица, който се влива в нея на турска 
територия. Водосборната й област се определя чрез координатите 41°55' и 42°45' с. Ш. 
И 24°55' и 27°00' и. Д. Водосборната й област е 7884 км2 със средна надморска 
височина на цялата водосборна област — 386 м. Тя извира от централната част на Стара 
планина източно от в. Ботев. Координатите на извора са 42°43'40» с. Ш. И 24°58'10» и. 
Д. При кота 1940 м. Дължината й до границата е 350 км. До гр. Ямбол протича право на 
изток, като оттам прави завой на 90° и приема южна посока, която посока запазва до 
вливането си в р. Марица. Координатите при границата са 41°51'20» с. Ш. И 26°34'00» и. 
Д. С кота 44 м н. В. И при заустването й в Марица са 41°42' с. Ш. И 26°34' и. Д. Река 
Тунджа приема към 50 притока, от които по-значителните са: р. Мочурица — 

Annexes%20Part%2001/Annex%2002%20Main_river_basins.pdf
Annexes%20Part%2001/Annex%2002%20Main_river_basins.pdf
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водосборна площ 1278 км2, дължина 86 км; р. Синаповска — площ 871 км2, дължина 55 
км; р. Поповска и др.   

Река Арда е най-голямата родопска река и един от най-големите притоци на 
Марица. Площта на водосборната й област до границата възлиза на 5201 км2. Тя извира 
от Ардин връх, тече през дълбока долина до турско-българската граница и се влива в 
Марица на турска територия при гр. Одрин. Границите на водосборната й област в 
общи линии се определят с географските координати от 41°10' до 41°50' с. Ш. И от 
24°30' до 26°30' и. Д. Координатите на извора са съответно 41°26'00» с. Ш. И 24°36'40» 
и. Д. При кота 1455 м н. В. Дължината на р. Арда до границата възлиза на 241 км, като 
там тя има координати 41°33'20» с. Ш. И 26° 09' 10» и. Д. При кота 62 м н. В. В Арда се 
вливат към 25 притока, по-важни от които са: Върбица с площ на водосборната област 
1203 км2 с една дължина от 98 км, Крумовица – площ 671 км2, дълга 58 км и др.  

Река Бяла има водосборната област заедно с тази на р. Луда река до 
държавната граница между България и Гърция 636 км2. Река Бяла извира в близост до 
с. Черничево, общ. Крумовград и тече от запад на изток в южната част на Източните 
Родопи. Координатите на извора са 41°20'7» с.ш. и 25°47'97» и.д. при кота 667 м. До 
границата тя е дълга 72,3 км, като там координатите й са 41°26'94» с.ш. и 26°12'168» 
и.д. с кота 33,6 м.  Дължината на р. Луда река от изворите до държавната граница е 
17,6 км. Р. Бяла има около 13 по-значителни притока, които са разположени 
симетрично спрямо главната река, т.е. броят на левите и десните притоци е почти 
еднакъв. От тях най-големите са Кокарджадере, Арпадере, Хамбардере, Юруклерска и 
Луда река.  

 

1.1.3. Изменение на климата 

 Подробно темата е разгледана в първия доклад „Избор на климатични и 
хидроложки модели за изменението на климата и оценка на натиска и въздействията 
върху  пресните води”.1   

Извършено е климатично моделиране за територията на България по райони за 
басейново управление по два сценария за очаквано изменение на средните 
температури и количество валежи за три периода: за първия период с хоризонт 2027 г., 
и за периодите 2021-2050 г. и 2071-2100 г. 
 По първия сценарий RCP4.5 през първите два бъдещи периода стойностите на 
средните денонощни температури за страната са с тенденция към повишение с малко 
над 1% спрямо референтния период. Подобно на температурите, моделираните 
стойности на средноденонощните валежни количества за страната и териториите на 
басейновите дирекции за трите бъдещи периода също са по-високи от тези през 
референтния период. Като цяло по-високи стойности на очакваното изменение са 
характерни за първия период (средно за страната с 4.67 %), като през втория и третия 
период това повишение намалява – с 2.71% през втория период и с 1.85 % през третия 
период.  

                                                           

1 Докладът е част от  проект  „Оценка на натиска и въздействието върху повърхностните и подземните 

води от изменението на климата и оценка на наличието на вода за икономическите сектори”. Към 
момента не е приключило изпълнението на проекта.  
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 По втория сценарий RCP8.5  също може да се очаква постепенно повишение на 
средните денонощни стойности на температурата и през бъдещите три периода в 
сравнение с референтния период. Това повишение обаче е по-значимо в сравнение със 
сценария RCP4.5, особено за третия период. През първия период се очаква средната 
денонощна температура да нараства с от 1.1% до 1.2%, през втория – с от 1.3 % до 1.5 
%, а през третия – с от 3.7% до 3.9% в сравнение със базовия период. При валежите 
през третия бъдещ период относителното увеличение е най-голямо – за страната с 5.54 
%.  През първия бъдещ период стойностите на показателя показват относително 
намаление на валежите спрямо референтния период за територията на 
Източнобеломорския район с -0.65 %).  
 И за двата сценария като цяло интензивността на валежите се повишава.  
 По отношение на температурната разлика по сценария RCP4.5 Най-големи 
изменения се очакват към края века – средногодишните разлики за страната са около 
2.6 %. За същия период и сценарий най-малка е моделираната температурна разлика 
за м. октомври (1.4-1.6 %), а най-голяма – за периода от юли до октомври и през месец 
март. За първите два бъдещи периода по същия сценарий очакваните според модела 
температурни разлики малко се различават поради отстъпа във времето само от 8 
години на тези два периода. Предвид точността на модела, по-ясни сигнали в 
температурните разлики се наблюдават през месец август за периода 2021-2050 г., 
когато стойностите им като цяло надхвърлят оценената статистическа грешка на 
модела. За сценария RCP8.5 очакваните температурни разлики според модела са също 
най-големи за последния бъдещ период – средната за България стойност на очакваната 
температурна разлика е с около 1 %  по-висока, в сравнение с тази за същия период по 
сценария RCP4.5. Прави впечатление, че за първите два бъдещи периода по сценария 
RCP8.5 очакваните температурни разлики като цяло са сравними с тези по другия 
сценарий, макар че стойностите им да са малко по-високи. С оглед точността на модела 
разликата между двата сценария за температурните разлики за първите два бъдещи 
периода, може да се приеме за пренебрежимо малка. Що се отнася до очакваните 
средни температурни разлики по месеци и райони за басейново управление по 
сценария RCP8.5 за периода 2071-2100 г. правят впечатление високите стойности на 
тези разлики от юли до септември вкл. с пик през месец август. Моделираните 
очаквани средни температурни разлики за тези месеци са в диапазона 4.2-5.6 %. 
 По отношение на оценените от модела средни разлики във валежите, картината 
е много по-пъстра в сравнение с оценените температурни разлики. Валежите са 
климатичен елемент, повлиян силно от циркулационни и орографски фактори, поради 
което те имат дискретен в пространството и времето характер, както по отношение на 
количеството им, така и по отношение на вътрешногодишното им разпределение. Ще 
напомним, че при оценката на модела беше установено, че той е малко „по-влажен”, 
като „надценява” моделираните стойности за валежите. Вероятно по тази причина 
средногодишните стойности на разликите както за страната, така и по райони за 
басейново управление, са положителни. В същото време обаче по месеци тези разлики 
са значителни в зависимост от избрания сценарий и бъдещ период, за който те се  
тнасят. По сценария RCP4.5 през първите два периода като „по-влажни” се очертават 
месеците януари, февруари, април, както и периодът от септември до ноември 
включително. Същевременно като „най-сухи” се очертават месеците март и особено 
август за териториите на всички басейнови дирекции. През втория период (2021-2050 
г.) месец декември се е трансформирал от „по-сух” към „по-влажен”. Отрицателните 
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валежни разлики за страната и за всички територии на басейновите дирекции са 
изчислени от модела за месец август. По същия сценарий към края на века максимумът 
на положителните разлики във валежите е изместен от октомври към месец ноември, а 
като най-сухи се очертават месеците август, юли и януари. По отношение на сценария 
RCP8.5 като „по-влажни” се очертават месеците октомври, ноември и декември – за 
първите два периода, а към края на века – също и месеците февруари и април. През 
месец ноември положителни разлики от над 37 % са изчислени  за Източнобеломорски 
район.  За първите два периода по същия сценарий най-високи отрицателни стойности 
на разликите за валежите са получени за месеците март (за първия период) и февруари 
(за втория период). Значително по-високи от средните отрицателни стойности за  тория 
период са изчислени от модела за Източнобеломорски район за месец февруари.   
  
 Прави впечатление също трансформирането на „по-сухия” през първите два 
периода месец февруари в „по-влажен” към края на века, както и обратната 
трансформация на „по-влажния” през първите два периода месец декември в „по-сух” 
към края на века. 
 Очакваните климатични промени, и преди всичко промените в температурата и 
количеството валежи, показват: 
 • Сезонни климатични колебания чрез относителното изменение на валежите 
по сезони (в %) за периода 2021-2050 г. спрямо 1976-2005 г. Значителното увеличаване 
на валежите през есента се потвърждава и от двата сценария, като то е с над 20 % 
увеличение в ИБР. Потвърждава се също очакваното намаление на валажните суми 
през летния сезон. 
 • За периода 2013-2042 г. очакваното увеличение на валежите през есента е с 
около 25 % за ИБР и по двата сценария. 
 • За периода 2021-2050 г. очакваното намаление на валежите през лятото 
достига над 10 % за ИБР. 
 • Очаква се увеличаване на валежите през пролетта за периода 2071-2100 г. 

Извършено е прогнозиране на изменението във вътрегодишното разпределение 
на оттока към същите пунктове на територията на Източнобеломорски район при 
симулиране на климатичните сценарии RCP4.5 и RCP8.5 за период 2013-2042 г., 2021-
2050 г. и 2071-2100 г. спрямо средномесечните стойности на оттока в референтния 
период. 

До момента резултати за изменение на отока по споменатите сценарии и 
периоди са дадени за ХМС 61350 – р. Черна с. Търън; 73750 – р. Марица при гр. 
Харманли; 74800 – р. Тунджа при гр. Ямбол и 74850 – р. Тунджа при гр. Елхово. 
Графиките са представени в приложение. 
 Като изводи за споменатите станции е посочено, че вътрегодишното 
разпределение на оттока в пунктове Търън и Харманли проявява тенденция към 
увеличаване на есенно-зимните средномесечни стойности на оттока по двата сценария 
в трите бъдещи периода и намаляване на средномесечните стойности на оттока в края 
на лятото в периода 2071-2100. 

В пунктове Ямбол и Елхово се наблюдава сериозна лятна редукция до близо 
50% по климатичния сценарий RCP8.5 в периода 2071-2100 година. 
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1.2. АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ПОВЪРХНОСТНИТЕ ВОДИ 

Актуализацията на характеристиките на повърхностните води се извършва в 
съответствие с изискванията на Глава Десета “Управление на водите”, раздел VI 
„Планове за управление на речните басейни”, чл.157, ал.1, т.1, б „а” от Закона за 
водите и Наредба № Н-4 /2012 г. за характеризиране на повърхностните води.  

 

 

1.2.1. Идентифициране на “категориите” повърхностни води 

 Съгласно РДВ, целият Източнобеломорски район попада в  Екорегион 7 -  
Източни  Балкани (Eastern Balkan). Той заема неговата северна част по границата с 
Екорегион 12 – Понтийска Провинция, която през 2009 г. е променена и изцяло съвпада 
с границата на района за басейново управление.  

 

 

Карта № 3 Екорегиони 

 

 В Източнобеломорски район са  идентифицирани две категории повърхностни 
води – “река” и “езеро”. Към категория „река” се отнасят речните водни тела и 
язовирите, образувани чрез преграждане на река, която над язовира формира 
самостоятелно водно тяло. Към категория „езеро” се отнасят естествените езера и 
язовирите (водоемите), които са изкуствено създадени извън съществуващ водосбор 
на река (изкуствени водни тела – ИВТ) или са разположени в началото на реките и над 
тях не е обособено самостоятелно речно водно тяло.  
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 1.2.2. Актуализация на типологията на повърхностните води 

Актуалната типология на повърхностните води в България е разработена през 
2009 година 1.  За Източнобеломорски район тя е въведена с първия ПУРБ (2010-2015) и 
нормативно утвърдена с публикуването на Наредба Н-4 от 12.09.2012 г. за 
характеризиране на повърхностните води. Разположението на дефинираните типове 
повърхностни води в ИБР е представено в Приложение № 3 Типове повърхностни 
води (карта). 

 При определяне на типовете повърхностни води е приложена типология система 
„Б”, която използва списък от задължители фактори, чиито стойности за разлика от 
Типология система „А” не са строго фиксирани. Допълнително се използват и данни за 
незадължителни фактори, които гарантират по-голяма точност при определянето на 
типовете и тяхното съответствие с реално съществуващите водни екосистеми. 

 
Таблица № 4 Фактори за определяне на типовете повърхностни води в 

Източнобеломорски район  съгласно Типология система «Б» 
Реки Езера 

Задължителни фактори: 
- Екорегион 
- Надморска височина 
- Геология 
- Размер на водосбора 

 
Незадължителни фактори  
- Разстояние от извора 
- Среден наклон на водата / енергия на течението  
- Форма на долината 
- Среден състав на субстрата 
- Соленост 

Задължителни фактори: 
- Екорегион 
- Надморска височина 
- Средна дълбочина 
- Геология 
- Размер/Площ 

  Незадължителни фактори 
- Максимална дълбочина на водата 
- Времепрестой 
- Характеристики на смесване   
(мономиктично, димиктично,  полимиктично) 
- Соленост 

  

 На базата на посочените характеристи са идентифицирани 5 типа повърхностни 
води от категория „река” и 7 типа от категория „езеро”. За два от типовете езера (L1 
Алпийски глациални езера и L6 Крайречни влажни зони в ЕР 7) не са определени водни тела 
поради незначителния размер на водните обекти (много по-малки 0,5 km2), които са 
единично представени на територията на ИБР. 

 

Таблица № 5 Типове повърхностни води от категория „река” 

№ Код  Име на типа 
Брой водни тела 

МАРИЦА ТУНДЖА АРДА БЯЛА ИБР 

1 R3 Планински каменен тип 77 26 15 0 118 

2 R5 Чакълест полупланнски тип 49 5  4 0 58 

3 R12 Големи равнинни реки 5 5 0 0 10 

4 R13 Малки и средни реки с фин субстрат 30 7 0  0 37 

                                                           

1
 Това е направено по проект «Определяне на референтни условия и максимален екологичен потенциал 

за типовете повърхностни води (реки и езера) на територията на РБългария».  

Annexes%20Part%2001/Annex%2003%20Typology.pdf
Annexes%20Part%2001/Annex%2003%20Typology.pdf
Annexes%20Part%2001/Annex%2003%20Typology.pdf
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№ Код  Име на типа 
Брой водни тела 

МАРИЦА ТУНДЖА АРДА БЯЛА ИБР 

5 R14 Суб-средиземноморски 
(пресъхващи) реки 

7 11 18 2 38 

Общ брой водни тела 168 54 37 2 261 

 

Таблица № 6 Типове повърхностни води от категория „езеро” 

№ Код  Име на типа 
Брой водни тела 

МАРИЦА ТУНДЖА АРДА БЯЛА ИБР 

1 L3 Планински езера в ЕР 7 3 0 1 0 4 

2 L11 Големи дълбоки язовири 0  2 3 0 5 

3 L13 Средни и малки полупланински 
язовири в ЕР 7 

8 4 2 0 14 

4 L15 Големи равнинни плитки до средно 
дълбоки язовири в ЕР 7 

5 1 0  0 6 

5 L17 Малки и средни равнинни язовири в 
ЕР 7 

19 3 0 0 22 

Общ брой водни тела 35 10 6 0 51 

 
 
Виж Приложение № 4  Характеристика на типовете повърхностни водни 

тела в Източнобеломорски район и Приложение № 5  Паспорти на типовете 
повърхностни води в Източнобеломорски район 
 
 Част от типовете повърхностни води могат да се определят като общи със 
съседни страни, които попадат в Екорегион 7 Източни Балкани (Гърция, Турция и 
Македония). Сред тях попадат трансграничните реки Марица и Тунджа, които 
принадлежат към тип R12 «Равнинни реки”, както и р. Бяла (трансгранична с Гърция), 
която принадлежи към тип R14 «Суб-средиземноморски (пресъхващи) реки”. 
Потенциално общи типове са R3 «Планински реки” и R5 „Полупланински реки” (с 
Гърция и Македония), както и R13 «Малки и средни реки с фин субстрат” (вероятен 
общ тип с Турция). По отношение на язовирните типове твърде сходни са язовирите от 
тип L11 „Големи дълбоки язовири” с общия тип язовири „Общ тип» L-M5/7 в 
Средиземноморската ГИГ, към който могат да се отнесат и някои язовири в Гърция. 
Като общ тип може да се определи и езерният БГ тип L1 «Високопланински глациални 
езера” с езерата в Алпийския масив (Франция, Италия, Австрия, Словения). На 
територията на ИБР към този тип са отнесени Маричини езера в Рила, въпреки че в 
периода на втория ПУРБ те не са определени като водни тела, поради малката езерна 
площ (< 0,5 км2). 
 
 
 
 
 
 
 

Annexes%20Part%2001/Annex%2004Characteristics_of_types.pdf
Annexes%20Part%2001/Annex%2004Characteristics_of_types.pdf
Annexes%20Part%2001/Annex%2005%20Passports_river_lake_types.pdf
Annexes%20Part%2001/Annex%2005%20Passports_river_lake_types.pdf
Annexes%20Part%2001/Annex%2005%20Passports_river_lake_types.pdf
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Таблица № 7  Типове води в Източнобеломорски район 

БГ тип на територията на ИБР Сходни типове реки в съседни страни  
от Екорегион 7 

R3 Планински реки в ЕР7 Сходни типове реки в Гърция и Македония 

 
Река Арда, ИБР 

 
Река Доспатска, Гърция преди с. Потамой 
 

 
Река Пиринска Бистрица, ЗБР 
 

 
Река Црна река, Македония 
 

R5 Полу-планински реки в ЕР7 Сходни типове реки в Гърция и Македония 

 
Река Арда, България 

 

 
Река Струмшница, Македония 
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Река Места, България 

 

 
Река Места на българо-гръцката граница 
 

R12 Големи равнинни реки в ЕР7 Общи типове реки в Гърция и Турция 

 
Река Марица, България  

 

 
Река Марица, гранична зона между Търция и   

 

 
Река Тунджа, България  

 

 
Река Тунджа при гр.Одрин, Турция  

R14 Суб-средиземноморски в ЕР7 Общ тип реки в Гърция (Средизцемноморска ГИГ) 

 
Река Бяла, с.Меден бук, България 

 
 

 
Река Бяла (Еритропотамос) след границата между 

България и Гърция до с.Метаксадес. 
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L11 Големи дълбоки язовири в ЕР7 Общ тип язовири в Гърция (Средизцемноморска 
ГИГ) - L-M 5/7 Язовири, големи, дълбоки, 
силициеви, във влажни райони 

 

 
Язовир Студен кладенец, България. 

 

 

Язовир Платановриси, Северна Гърция. 

  
 Подробна информация за общите типове реки, езера и язовири на територията 
на ИБР е представена в Приложение № 6 Възможности за идентифициране на общи 
типове реки и езера/язовири с други държави на територията на 
Източнобеломорски район. 
 

1.2.3. Определяне на референтни  условия  за типовете повърхностни води 

 През 2009 г. за всеки от типовете повърхностни води са определени 
специфичните референтни условия, които се свързват с отсъствие или с минимален 
антропогенен натиск, ненарушени хидроморфологични и физикохимични условия и 
отлично екологично състояние на биологичните елементи. През 2011 г. е проведено 
изследване за да се потвърди референтността на първоначално определените места с 

референтни условия. По данни от проведените изследвания и редовен мониторинг на 
територията на ИБР към 2014 г. са идентифицирани 11 референтни места за 3 типа 
реки. Вж. Приложение № 7 Референтни места в ИБР (карта). 

Таблица № 8 Списък на местата с установени референтни условия за типове от 
категория “река”на територията на  ИБР 

№ Код на 
пункта 

Име на пункта Речен 
басейн 

Тип Код  
на водно тяло 

1 BG3MA00
997MS15
80 

р.Ибър – устие, преди с.Радуил Марица R3 Планински реки 
в ЕР7  

BG3MA900R230 

2 BG3MA04
999MS05
60 

р.Стряма – преди гр.Клисура  Марица R3 Планински реки 
в ЕР7  

BG3MA400R102 

3 BG3TU00
999MS03
80 

р.Тунджа – местността 
Паниците, летен лагер 

Тунджа R3 Планински реки 
в ЕР7  

BG3TU900R060 

4 BG3MA04
999MS05
60 

р.Дамлъдере – мост между 
с.Розино и с.Кърнаре 

Марица R3 Полупланински 
реки в ЕР7  

BG3MA400R214 

Annexes%20Part%2001/Annex%2006%20Common_river_lake_types_other_countries.pdf
Annexes%20Part%2001/Annex%2006%20Common_river_lake_types_other_countries.pdf
Annexes%20Part%2001/Annex%2006%20Common_river_lake_types_other_countries.pdf
Annexes%20Part%2001/Annex%2007%20Refferent_points.pdf
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№ Код на 
пункта 

Име на пункта Речен 
басейн 

Тип Код  
на водно тяло 

5 BG3MA04
991MS05
53 

р.Стряма – преди с.Слатина Марица R3 Полупланински 
реки в ЕР7  

BG3MA400R214 

6 BG3MA00
129MS00
17 

р. Бисерска – мост с.Долно 
Ботево - с.Лясковец 

Марица R14 Субсредизем-
номорски реки в 
ЕР7 

BG3MA100R007 

7 BG3MA00
129MS00
17 

р. Бисерска – под с.Надежден Марица R14 Субсредизем-
номорски реки в 
ЕР7 

BG3MA100R007 

8 BG3TU00
123MS00
06 

р.Манастирска – преди мина 
„Мрамор 

Тунджа R14 Субсредизем-
номорски реки в 
ЕР7 

BG3TU100R003 

9 BG3TU00
149MS00
11 

р.Мелнишка – преди устие Тунджа R14 Субсредизем-
номорски реки в 
ЕР7 

BG3TU100R004 

10 BG3MA00
035MS16
20 

р.Бяла – с.Меден бук Бяла R14 Субсредизем-
номорски реки в 
ЕР7 

BG3МА100R270 

11 BG3AR00
341MS00
82 

р.Перперек – с.Горна крепост Арда R14 Субсредизем-
номорски реки в 
ЕР7 

BG3AR300R011 

 В някои от посочените места не се установява отлично състояние по всички 
елементи за качество. Това се дължи на различната реакция на биологичните елементи 
към някои специфични характеристики на типовете реки в ИБР, както и на различната 
чувствителност към определени форми на антропогенен натиск. В тези случаи местата 
се определят като референтни само за онези биологични елементи, които запазват 
своето отлично състояние. По-детайлна информация за референтните места на 
територията на ИБР, данните от анализа за антропогенния натиск, проведения 
мониторинг и оценката на състоянието на различните елементи за качество е 
представена в Приложение № 8 Информационни карти на референтните места 
от категория “река"в ИБР. 

 Сред определените водни тела от категория „езеро” на територията на ИБР не 
са идентифицирани места с референтни условия поради факта, че броят на 
естествените езера е много малък, тяхната площ е значително под минималната площ 
за определяне на водно тяло (съгласно РДВ - 0,5 km2), хидроморфологичните 
модификации и антропогенният натиск са проявени в значителна степен. По тази 
причина само едно от водните тела от категория „езеро” са определени като 
естествени (Смолянски езера). но присъствието на значим антропогенен натиск е 
причина за отклонения от отличното екологично състояние на елементите за качество. 
Всички останали водни тела от категория „езеро” са силномодифицирани или 
изкуствени и в този случай вместо референтни условия, се определя максимален 
екологичен потенциал (МЕП).  

 Съществуващата класификационна система за определяне на екологичен 
потенциал в България, разработена през 2009 г. не се различава от класификационната 
система за определяне на екологично състояние (с изключение само на биологичния 
елемент риби в реки). Причината за това е липсата на достатъчно данни от мониторинг 
за силномодифицираните и изкуствени водни тела (СМВТ и ИВТ), като разработената 
класификационна система за екологичен потенциал се основава на експертен опит без 

Annexes%20Part%2001/Annex%2008%20Info_cards_reff_points_rivers.pdf
Annexes%20Part%2001/Annex%2008%20Info_cards_reff_points_rivers.pdf
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да е валидирана към съответния натиск (хидроморфологични изменения, 
замърсяване). Това е причината процесът на определяне на МЕП да има условен 
характер, като за тази цел се използват стойностите за отлично състояние на БЕК и 
експертно определените стойности за МЕП на рибна фауна в класификационната 
система за реки.  През 2014 г. стартира проект за валидиране на класификационната 
система в България и до края на 2016 г. ще бъде въведен нов подход за оценка на 
екологичен потенциал (“подход на смекчаващите мерки”), прилагането на който се 
унифицира на европейско ниво от работна група „ЕКОСТАТ” към ЕК. В подхода ще 
бъдат дефинирани стъпките за определяне на МЕП като отправна точка за определяне 
на останалите степени на екологичен потенциал при различните форми на 
силномодифицирани и изкуствени водни тела. 

 

1.2.4. Определяне на водните тела за всяка категория повърхностни води 

 След последната актуализация на повърхностните водни тела в ИБР техният 
брой е 312, от които – 302 от категория «реки» и 10 от категория «езера». В сравнение с 
първия ПУРБ на ИБР 2010-2015 г. техният брой е променен (от 308 на 312) по следните 
причини:  
 ● обособяване на самостоятелни питейни водни тела; 
 ● разделяне на водни тела на по-малки участъци в зависимост от типологията, 
характерния натиск и тяхното състояние;  
 ● ревизия на водните тела, отнесени към типовете езера в ИБР в съответствие с 
критериите за площ на РДВ (>0.5 км2).  
 Повърхностните водни тела са актуализирани съгласно разработения и одобрен 
национален «подход за определяне/актуализация на границите на повърхностните 
водни тела при актуализацията на ПУРБ»1. 

 
Фигура № 2  Категории повърхностни водни тела в ИБР 

Реки; 300 ВТ; 96%

Езера; 12 ВТ; 4%

 

                                                           

1 Разработения подход за определяне/актуализация на границите на повърхностните водни тела при 

актуализацията на ПУРБ е наличен на: 
http://www.moew.government.bg/files/file/Water/PURB/Podhodi/SWB_Opredeliane_na_granitsite.pdf 
 

http://www.moew.government.bg/files/file/Water/PURB/Podhodi/SWB_Opredeliane_na_granitsite.pdf
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Таблица № 9 Статистика на категориите повърхностите водни тела в ИБР по 
речни басейни 

Басейни Реки Езера Общо ВТ 

ИБР 300 12 312 

Марица 194 9 203 

Тунджа 62 2 64 

Арда 42 1 43 

Бяла река 2 0 2 

 

Фигура № 3 Повърхностни водни тела по категории по основни речни басейни в 
ИБР 

Тунджа; 64 ВТ; 21%

Марица; 203 ВТ; 64%

Бяла река; 2 ВТ; 1%
Арда; 43 ВТ; 14%

 

 Вж. Приложение № 9 Повърхностните водни тела в Източнобеломорски 
район (карта) 

Вж. Приложение №10 Списък на повърхностните водни тела в 
Източнобеломорски район 

 След преведени редица срещи по трансгранична координация с Република 
Гърция и Република Турция са идентифицирани  седем трансгранични повърхностни 
водни тела с тези държави. Едно от тях е трансгранично и за трите държави 
(BG3MA100R001 – Река Марица от р. Сазлийка до граница).  
 Трансграничните повърхностни водни тела в Източнобеломорски район са 
следните: 
 С Република Турция: 
 BG3TU100R001 – река Фишера( тип R14 - Субсредиземноморски реки 
(пресъхващи); 
 BG3MA100R001 – Река Марица от р.Сазлийка до граница(тип R12 - Големи 
равнинни реки); 

Annexes%20Part%2001/Annex%2009%20SWB_s.pdf
Annexes%20Part%2001/Annex%2009%20SWB_s.pdf
Annexes%20Part%2001/Annex%2010%20List_SWBs.xls
Annexes%20Part%2001/Annex%2010%20List_SWBs.xls
Annexes%20Part%2001/Annex%2010%20List_SWBs.xls
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 BG3TU100R002 – р. Тунджа от вливане на река Мелнишка до границата(тип R12 - 
Големи равнинни реки). 
  
 С Република Гърция: 
 BG3AR100R002 – р. Арда между яз. Ивайловград и държавната граница (тип R5 – 
Полупланински реки с чакълест субстрат); 
 BG3MA100R270 – р. Бяла река и нейните притоци (тип R14 - 
Субсредиземноморски реки (пресъхващи); 
 BG3MA100R001 - Река Марица от р. Сазлийка до граница (тип R12 - Големи 
равнинни реки); 
 BG3AR100R001 – Река Атеринска (тип R14 - Субсредиземноморски реки 
(пресъхващи)); 
 BG3MA100R220 – Луда река (тип R14 - Субсредиземноморски реки 
(пресъхващи). 
 
 
 1.2.5. Силномодифицирани и изкуствени водни тела 
 Част от повърхностните водни тела са определени като силномодифицирани и 
изкуствени.  
 Параграф 3.1.1. от Ръководство №4 към общата стратегия за прилагане на РДВ 
гласи, че за да бъдат идентифицирани като силномодифицирани, водните тела трябва 
да бъдат: 

 Физически променени от човешка дейност 

 Устойчиво(съществено) променени по своя характер 

 Обозначено според чл.4(3) от РДВ 
 Съгласно чл. 156б от ЗВ дадено повърхностно водно тяло може да бъде 
определено като изкуствено или силно модифицирано, когато: 
 1. промените в хидроморфоложките характеристики на водното тяло, които 
биха били необходими за постигането на добро екологично състояние могат да имат 
значими отрицателни въздействия върху: 
 а) околната среда; 
 б) корабоплаването, пристанищните съоръжения и местата за отдих и спорт; 
 в) дейностите, за извършването на които е необходимо завиряване за питейно-
битово водоснабдяване, напояване или за производство на електроенергия; 
 г) регулирането на водите, защитата от наводнения, отводняването на земи; 
 д) други дейности, също толкова важни за устойчивото развитие; 
 2. ползите от изкуствените или силно изменените характеристики на водното 
тяло не могат да бъдат постигнати с други средства, значително по-добри като 
екологична възможност, поради техническа неосъществимост или икономическа 
необоснованост. 
 

Може да се обобщи, че силномодифицираните ВТ (СМВТ) са силно изменени 
спрямо естественото им състояние водни обекти или части от тях в резултат на човешка 
дейност с цел защита от наводнения, водоползване, отводняване на земи или друга 
икономически или социално значима дейност и чието възстановяване в естествено 
състояние е необосновано, защото е непропорционално скъпо или би повлияло на 
икономическите дейности и околната среда. Изкуствени водни тела (ИВТ) са водни 
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тела, създадени в резултат от човешка намеса.  СМВТ и ИВТ могат да са от всяка 
категория и тип. В ИБР определените  СМВТ са 77 на брой (25%), а ИВТ са 9 на брой (3 
%). В сравнение с броя на силномодифицираните и изкуствени водни тела в първия 
ПУРБ на ИБР (88 силномодифицирани и 15 изкуствени ВТ) се наблюдава намаляване на 
броя на СМВТ и ИВТ съответно  с 1% и с 40%. 

За определянето на СМВТ и ИВТ е използван разработения национален „Подход 
при определяне на силномодифицирани водни тела и изкуствени водни тела”1, който е 
разработен съгласно  изискванията на Ръководство №4 към общата стратегия за 
прилагане на РДВ.  

При повторното обозначаване (за втория цикъл) на СМВТ и ИВТ има случаи, при 
които водните тела са отпаднали като силномодифицирани или са определени нови 
СМВТ, когато неправилно са определени в първия ПУРБ. В някои случай има ново 
обозначени СМВТ , които са новосъздадени при прегледа и очертаване на границите на 
водните тела. СМВТ и ИВТ трябва да постигнат като цел „добър екологичен потенциал”, 
а не добро екологично състояние. Разликите между „добър екологичен потенциал” и 
„добро екологично състояние” са описани в Раздел 4 на настоящия документ. 

 

Таблица № 10 Силномодифицирани и изкуствени водни тела в ИБР и по 
основни речни басейни 

Басейн СИЛНО МОДИФИЦИРАНИ ВОДНИ  ТЕЛА ИЗКУСТВЕНИ ВОДНИ ТЕЛА 

РЕКИ ЕЗЕРА ОБЩО РЕКИ ЕЗЕРА ОБЩО 

Марица 48 5 53 4 4 8 

Тунджа 12 1 13 1 0 1 

Арда 11 0 11 0 0 0 

Бяла 0 0 0 0 0 0 

ИБР 71 6 77 5 4 9 

 

В БДИБР от значение за определяне на силномодифицирани и изкуствени водни 
тела са следните употреби: напояването,  производство на електроенергия, защита от 
наводнения, питейно водоснабдяване, рекреация, напояване, урбанизация, 
риборазвъждане, като най-значима употреба е напояването, следвано от 
хидроенергетиката и защитата от наводнение. 

 

                                                           

1
 Подходът е наличен на 

http://www.moew.government.bg/files/file/Water/PURB/Podhodi/Podhod_HMWB.pdf 

 

http://www.moew.government.bg/files/file/Water/PURB/Podhodi/Podhod_HMWB.pdf
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Таблица № 11 Специфични употреби, определящи водните тела като СМВТ 
или ИВТ 

Специфична употреба поради която ВТ 
е определено като СМВТ и ИВТ 

Категория 
"Река" - 

СМВТ 

Категория 
"Езеро" - 

СМВТ 

Категория 
"Река" - 

ИВТ 

Категория 
"Езеро" - 

ИВТ Общо ВТ 

Околната среда по принцип; 2 9 0 3 14 

Корабоплаване, включително 
пристанищните съоръжения; 0 0 0 0 0 

отдих и туризъм(рекреация); 0 14 0 1 15 

Питейно водоснабдяване; 2 3     5 

Производство на електроенергия; 10 13 0 1 24 

Напояване; 7 26 1 6 40 

Регулиране на водите (включително 
прехвърляне на води); 0 17 0 0 17 

Защита от наводнения; 22 0 1 0 23 

Отводняване на земи; 18 0 1 0 19 

Урбанизация; 4 0 0 0 4 

Други, също толкова важни устойчиви 
човешки дейности за развитие 
(риборазвъждане); 0 24 0 6 30 

 

За всяко повърхностно водно тяло (312 бр.) са приложени съответните стъпки от 
подхода, които съответстват на стъпките в процеса по идентификация и обозначаване 
на СМВТ и ИВТ съгласно Ръководство №4.  

Вж. Приложение № 11 Списък с повърхностните водни тела и критерии, 
възприети за определянето им като СМВТ и/или ИВТ. 

За разграничаване на изкуствените водни тела са използвани разработените и 
одобрени национални насоки (Вж. Приложение № 12 Разграничаване между СМВТ и 
ИВТ). Съгласно тези насоки за ИВТ са определени тези, които са създадени на места, 
където преди не е съществувал значим воден обект. Това не означава, че на тези места 
е имало само суха земя, може да е имало малки езера, притоци или канавки, които не 
са били разглеждани като отделен и значителен елемент от повърхностни води и 
поради това не са идентифицирани като водно тяло, т.е. когато водното тяло се 
захранва чрез довеждане на води от канали и няма естествено захранване/водосбор, 
то се определя като ИВТ. 

 

 

 

 

 

Annexes%20Part%2001/Annex%2011%20HMWB_AWB.xls
Annexes%20Part%2001/Annex%2011%20HMWB_AWB.xls
Annexes%20Part%2001/Annex%2012%20Distinguishment_HMWB_AWB.pdf
Annexes%20Part%2001/Annex%2012%20Distinguishment_HMWB_AWB.pdf
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Фигура № 4 Силномодифицирани, изкуствени и естествени повърхностни  водни 

тела в ИБР 

Естествени ВТ; 226 

ВТ; 72%

ИВТ; 9 ВТ; 3%

СМВТ; 77 ВТ; 25%

 

 Вж. Приложение №13 Силномодифицирани, изкуствени и естествени водни 
тела в ИБР(карта). 
 
  
 

1.3. АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ 

1.3.1. Идентифициране на подземните води 

 Геоложката обстановка предопределя формирането в района на всички основни 

типове подземни води - пукнатинни, карстови (карстово-пукнатинни) и порови. 

Основните акумулатори на пукнатинните води са напуканите скални формации в 

планинските участъци - в Стара планина, Средна гора, Сакар, Странджа, Родопите и 

Рила, както и в по-слабоиздигнати участъци (Св. Илийски възвишения, Манастирски 

възвишения и др.). Като цяло носителите на пукнатинни води са с ниска водоносност. 

Модулът на подземен отток в повечето случаи е под 0.1 l/s.km2 и тогава скалите са 

приети за неводоносни. Независимо от приемането за неводоносност обаче   

напукаността на скалите обуславя появата на извори с променливи и общо взето ниски 

дебити, достигащи до няколко литра за секунда. В понижени релефни зони, 

обикновено в дерета, спускащи се по склона, маломощни делувиални и пролувиални 

материали интегрират водите от приповърхностната пукнатинна (изветрителна) зона и 

дават възможност за изграждане на каптажи или дренажи.  Ниските и относително 

непостоянни дебити на  водоизточниците, силно зависещи от колебанието на 

валежите, обуславят използването на тези води само за местни локални 

водоснабдявания на ограничено по брой население. В зони с по-голяма надморска 

височина, поради по-големия валеж нараства и модулът на подземния отток на 

пукнатинните води, достигайки до 0.2-0.3 l/s.km2. Тогава скалните комплекси минават в 

категорията на слабоводоносните. Такива са водите най-вече във високите части на 

Стара планина, Същинска Средна гора, Рила и Западните Родопи. В тази категория 

Annexes%20Part%2001/Annex%2013%20HMWB_AWB_map.pdf
Annexes%20Part%2001/Annex%2013%20HMWB_AWB_map.pdf
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попадат и някои седиментни (седиментно-вулканогенни) скални формации, 

съдържащи окарстяеми карбонатни прослойки, каквато напр. е Старозагорската ивица, 

изградена предимно от горнокредни отложения. Тя обхваща района източно от 

Брезово в посока към Стара Загора - Змейово и оттам към Каменово-Злати войвода, 

достигайки на изток до с. Николаево.  Изградена е основно от флишки и седиментно-

вулканогенни скали.  Водите в слабоводоносните напукани скали се използват за 

водоснабдяване така както и тези в скалите, означени като неводоносни - чрез 

каптиране на извори и изграждане на дренажи. Разликата помежду им е в по-високата 

обща водообилност на слабоводоносните скали и свързаната с нея възможност за 

осигуряване на по-високи дебити.  

Пукнатинните води се срещат и в подложката на младите формации, запълващи 

депресиите (пониженията) и грабеновите структури.  

Карстовите подземни води са акумулирани в окарстени формации с различна 

възраст, основни сред които са: мраморите на докамбрийската Добростанска свита, 

развита в Родопската област (със същата възраст са и други, вече силикатно-карбонатни 

свити - Белащенска, Луковишка, Бачковска, съдържащи окарстени мраморни 

прослойки или по-значителни мраморни литотела. Степента на тяхната карстификация 

е по-ниска от тази на Добростанската свита). Най-значителните карстови басейни тук 

са: Настан-Триградският (извори при Настан, извор “Вриса” и др.); Велинградският 

(извор “Клептуза” и др.); Перущица-Огняновският (извор “Три водици” и др.); 

Смолянскит (извор “Хубча” и др.). Дебитът на всеки от тези извори достига стотици 

литра за секунда, като по-детайлни данни се намират в съответните раздели на 

отчетите за поречията на Марица и Арда. Следващите по възраст по-млади окарстени 

скали са изградени от триаски карбонатни материали. Това основно са финозърнестите 

доломити на Босненската свита от Искърската карбонатна група, както и мраморите от 

Сремската и Устремска свити на Тополовградската група. Първите са развити в Св. 

Илийските възвишения, където подхранват дебита на сондажи в района на с. Езеро с 

дебит до 35 l/s, а вторите - в Тополовградската синклинала,  в района на едноименния 

град. Тук по-значителни карстови извори са в местността Пчелина, северозападно от 

Тополовград, където излизат няколко възходящи извора с дебит  80 l/s, Дугановски 

извори с дебит 50 l/s, извори южно от с. Воден - 25 l/s и др. Палеогенските 

окарстявания са застъпени в района също в значителна степен. С тях са свързани 

изворите в района на гр. Чирпан с общ дебит около 300 l/s. Най-големият извор тук е 

Халка бунар със среден дебит през последните десетина години от 110 l/s. В района 

южно от Димитровград в посока към Хасково и Хасковски минерални бани от 

окарстените карбонати на палеогена и на триаските Сремска и Устремска свити чрез 

изворни каптажи и от сондажи се ползват води с общ дебит 340 l/s. 

Порестите материали, а сред тях най-вече алувиалните кватернерни отложения, 

представляват най-значителния акумулатор на подземни води в района. Най-голямата 

структура в района и страната, носител на порови води, е Горнотракийската депресия, 
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обхващаща равнинната част от територията между градовете Белово и Симеоновград 

по р. Марица.  

Следващата обща структура по величина на поровите ресурси са 

Подбалканските грабенови понижения - Пирдопския и Карловския грабени, Казанлък-

Шейновския, Ветренския, Твърдишкия и Сливенските участъци на съответните грабени, 

както и по река Мочурица - в Стралджанско-Карнобатския грабен. Сред останалите 

структури с порови води по-водообилни са Хасковската наложена, Ямбол-Елховското 

понижение и Свиленградският. 

Ресурсите на отделните типове подземни води за показани в таблицата по-долу: 

Таблица № 12 Ресурси на подземните води в ИБР в l/s 

тип подземни води 

Ресурси,  л/сек 

Естествени Разполагаеми 
Разрешени за 
водовземане 

Свободни 

Пукнатинни 25532,4 24149,9 1091,6 23058,3 

Карстови 11292,4 10843,0 2071,5 8771,5 

Порови 27644,1 25196,6 13403,7 11792,9 

общо 64468,9 60189,4 16566,7 43622,7 

 

 1.3.2. Определяне на подземните водни тела. Първоначално и допълнително 

характеризиране на подземните водни телла 

 В Източнобеломорския район са определени 48 подземни ВТ въз основа на 

следните критерии: местоположение, граници и площ на подземните водни тела;  

геоложки особености и възраст, тип на водоносния хоризонт и степен на водообилност,   

групирани в 6 водоносни хоризонта: неоген-кватернер, неоген, палеоген-неоген, креда, 

триас и протерозой. 

 При актуализация на границите на подземните водни тела на територията на 

района за басейново управление ИБР са взети предвид изпълнените нови проучвания 

във връзка с издаване на разрешителни за водовземане, данните от геолого-

литоложките колонки и границите на отделните геолого-литоложки разновидности 

според геоложката карта на България в М 1:100 000.1 

 Актуализирани са границите на 21 подземни водни тела със следните кодове:  

BG3G00000NQ009, BG3G000000Q013, BG3G000000Q017, BG3G000000Q048, 

BG3G000000N011, BG3G000000N014, BG3G0000PgN020, BG3G0000Pg3021, 

BG3G00000Pg022, BG3G00PtPg2023, BG3G00PtPg2024, BG3G0000Pg2025, 

BG3G0PzK2Pg027, BG3G00000Pg028, BG3G00000K2029, BG3G00000K2030, 

                                                           

1
 Актуализацията на границите на подземните водни тела е направена в съответствие с разработения 

подход за характеризиране на подземните водни тела, който е наличен на: 

http://www.moew.government.bg/?show=html&hid=187 

 

http://www.moew.government.bg/?show=html&hid=187
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BG3G00000T2033, BG3G00000T2033, BG3G0000T12034, BG3G00000Pt042, 

BG3G00000Pt045 и BG3G00000Pt046.   

 

 Подземните водни тела са представени в следната таблица: 

Таблица № 13  Списък на подземните водни тела в ИБР 

№   Код  Име на подземното ВТ 

1 

Н
ЕО

ГЕ
Н

 -
 К

В
А

ТЕ
Р

Н
ЕР

  

BG3G000000Q001 Порови води в Кватернер - Пирдоп - Златишка котловина 

2 BG3G00000NQ002 Порови води в Неоген - Кватернер - Карловска котловина 

3 BG3G00000NQ003 Порови води в Неоген - Кватернер - Казанлъшка котловина 

4 BG3G000000Q004 Порови води в Кватернер - Твърдишка котловина 

5 BG3G00000NQ005 
Порови води в Неоген - Кватернер - Сунгурларско - Карнобатска 

котловина 

6 BG3G00000NQ006 Порови води в Неоген - Кватернер - Ихтиманска котловина 

7 BG3G00000NQ007 
Порови води в Неоген - Кватернер - котловина Долна баня - 

Костенец 

8 BG3G00000NQ008 Порови води в Неоген - Кватернер - Велинград 

9 BG3G00000NQ009 Порови води в Неоген - Кватернер - Хасково 

10 BG3G000000Q010 Порови води в Кватернер - река Арда 

11 BG3G000000Q012 Порови води в Кватернер - Марица Изток 

12 BG3G000000Q013 Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина 

13 BG3G00000NQ015 
Порови води в Неоген - Кватернер - Сливенско- Стралджанска 

област 

14 BG3G000000Q017 Порови води в Кватернер - Ямбол - Елхово 

15 BG3G00000NQ018 
Порови води в Неоген - Кватернер -  Пазарджик - Пловдивския 

район 

16 BG3G000000Q048 Порови води в Кватернер -  Свиленград-Стамболово 

17 

Н
ЕО

ГЕ
Н

 BG3G000000N011 Порови води в Неоген - Свиленград-Стамболово 

18 BG3G000000N014 Порови води в Неоген - Ямбол - Елхово 

19 BG3G000000N016 Порови води в Неоген - Белово 

20 

П
А

Л
ЕО

ГЕ
Н

 -
 Н

ЕО
ГЕ

Н
 

BG3G0000PgN019 Порови води в Палеоген - Неоген - Марица Изток 

21 BG3G0000PgN020 Пукнатинни води -  Пещера-Доспат 

22 BG3G0000Pg3021 Пукнатинни води - Смолян 

23 BG3G00000Pg022 Пукнатинни води - Рудозем 

24 BG3G00PtPg2023 Пукнатинни води - Крумовград - Кирковска зона 

25 BG3G00PtPg2024 Пукнатинни води - Ивайловградски масив 

26 BG3G0000Pg2025 Пукнатинни води - Свиленградски масив 

27 BG3G0000PgN026 Карстови води - Чирпан - Димитровград 

28 BG3G0PzK2Pg027 Пукнатинни води - масив Шипка - Сливен 
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№   Код  Име на подземното ВТ 

29 BG3G00000Pg028 Пукнатинни води - Източно Родопски комплекс 

30 
К

Р
ЕД

А
 BG3G00000K2029 Пукнатинни води - Г. Малинско - Панагюрски район 

31 BG3G00000K2030 Пукнатинни води - Брезовско - Ямболска зона 

32 BG3G00000K2031 Пукнатинни води - Сливенско-Сунгурларска зона 

33 

ТР
И

А
С

 

BG3G00000T2032 Карстови води - Сърнена гора 

34 BG3G00000T2033 Карстови води - Байлово - Мирковски масив 

35 BG3G0000T12034 Карстови води - Тополовградски масив 

36 BG3G0000T13035 Карстови води - Св. Илийски комплекс 

37 BG3G0000T23036 Карстови води - Твърдишко - Сливенски басейн 

38 

П
Р

О
ТЕ

Р
О

ЗО
Й

 

BG3G00000Pt037 Карстови води - Малко Белово 

39 BG3G00000Pt038 Карстови води - Велинградски басейн 

40 BG3G00000Pt039 Карстови води - Настан - Триградски басейн 

41 BG3G00000Pt040 Карстови води - Ермореченски басейн 

42 BG3G00000Pt041 Карстови води - Централно Родопски масив 

43 BG3G00000Pt042 Карстови води - Ардино - Неделински басейн 

44 BG3G00000Pt043 Карстови води - Смолянски масив 

45 BG3G00000Pt044 Пукнатинни води - Западно- и централнобалкански масив  

46 BG3G00000Pt045 Пукнатинни води - Шишманово – Устремски масив  

47 BG3G00000Pt046 Пукнатинни води - Централно Родопски комплекс 

48 BG3G00000Pt047 Пукнатинни води - Западно Родопски комплекс 

 

В таблицата по-долу е дадено разпределението на водните тела по геоложка 

възраст и тип на водоносния хоризонт. 

Таблица № 14 Водни тела в отделните водоносни хоризонти 

№  Водоносен хоризонт Брой ПВТ 

1 Порови води в  Неоген - Кватернер 16 

2 Порови води в Неоген  3 

3 Пукнатинни и карстови води в Палеоген - Неоген 10 

4 Пукнатинни води в Креда 3 

5 Карстови води в Триас 5 

6 Пукнатинни и карстови води в Протерозой 11 

Общ брой подземни водни тела: 48 
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 Подземни водни тела са  представени на карти в Приложение № 14, 
Приложение № 15, Приложение № 16, Приложение № 17, Приложение № 18 и 
Приложение № 19.  

 

 В Източнобеломорския район от определените 48 подземни водни тела 32 броя 

са разположени изцяло в I хоризонт и са подложени на най-силен натиск. Това са: 

  BG3G000000Q001 - Порови води в Кватернер - Пирдоп - Златишка котловина; 
  BG3G00000NQ002 - Порови води в Неоген - Кватернер - Карловска котловина; 
  BG3G00000NQ003 - Порови води в Неоген- Кватернер- Казанлъшка котловина; 
  BG3G000000Q004 - Порови води в Кватернер - Твърдишка котловина; 
  BG3G00000NQ005 - Порови води в Неоген- Кватернер-Сунгурларско- 
Карнобатска котловина; 
  BG3G00000NQ006 - Порови води в Неоген- Кватернер - Ихтиманска котловина; 
  BG3G00000NQ007 - Порови води в Неоген - Кватернер - котловина Долна баня 
– Костенец; 
 BG3G00000NQ008 - Порови води в Неоген - Кватернер – Велинград; 
  BG3G00000NQ009 - Порови води в Неоген - Кватернер – Хасково; 
  BG3G000000Q010 - Порови води в Кватернер - река Арда; 
 BG3G000000Q012 - Порови води в Кватернер - Марица Изток; 
  BG3G000000Q013 - Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина; 
  BG3G00000NQ015 - Порови води в Неоген - Кватернер - Сливенско- 
Стралджанска област; 
  BG3G000000Q017 - Порови води в Кватернер - Ямбол – Елхово; 
  BG3G000000Q048 - Порови води в Кватернер -  Свиленград-Стамболово; 
  BG3G000000N016 - Порови води в Неоген – Белово; 
  BG3G0000PgN020 - Пукнатинни води -  Пещера-Доспат; 
  BG3G0000Pg3021 - Пукнатинни води – Смолян; 
  BG3G00000Pg022 - Пукнатинни води – Рудозем; 
   BG3G00PtPg2023 - Пукнатинни води - Крумовград - Кирковска зона; 
  BG3G00PtPg2024 - Пукнатинни води - Ивайловградски масив; 
  BG3G0000Pg2025 - Пукнатинни води - Свиленградски масив; 
  BG3G00000K2031 - Пукнатинни води - Сливенско-Сунгурларска зона; 
  BG3G00000T2032 - Карстови води - Сърнена гора; 
  BG3G00000T2033 - Карстови води - Байлово - Мирковски масив; 
  BG3G00000Pt037 - Карстови води - Малко Белово; 
  BG3G00000Pt038 - Карстови води - Велинградски басейн; 
  BG3G00000Pt039 - Карстови води - Настан - Триградски басейн; 
 BG3G00000Pt040 - Карстови води - Ермореченски басейн; 
  BG3G00000Pt041 - Карстови води - Централно Родопски масив; 
  BG3G00000Pt042 - Карстови води - Ардино - Неделински басейн; 
  BG3G00000Pt047 - Пукнатинни води - Западно Родопски комплекс. 

        

  Останалите 16 броя подземни водни тела се разкриват в различна степен на 

повърхността. Това са: 

  BG3G00000NQ018 - Порови води в Неоген - Кватернер -  Пазарджик - 

Annexes%20Part%2001/Annex%2014%20Map_Q-N_1.pdf
Annexes%20Part%2001/Annex%2015%20Map_N_1.pdf
Annexes%20Part%2001/Annex%2016%20Map_PG_N_1.pdf
Annexes%20Part%2001/Annex%2017%20Map_К_1.pdf
Annexes%20Part%2001/Annex%2018%20Map_T_1.pdf
Annexes%20Part%2001/Annex%2019%20Map_Pt_1.pdf
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Пловдивския район – 31,48% разкрита площ; 

  BG3G000000N011 - Порови води в Неоген - Свиленград-Стамболово – 75,90% 
разкрита площ; 
  BG3G000000N014 - Порови води в Неоген - Ямбол - Елхово – 86,22% разкрита 
площ; 
  BG3G0000PgN019 - Порови води в Палеоген - Неоген - Марица Изток – 66,04% 
разкрита площ; 
  BG3G0000PgN026 - Карстови води - Чирпан - Димитровград – 32,70% разкрита 
площ; 
  BG3G0PzK2Pg027 - Пукнатинни води - масив Шипка - Сливен – 98,96% разкрита 
площ; 
  BG3G00000Pg028 - Пукнатинни води - Източно Родопски комплекс – 96,80% 
разкрита площ; 
  BG3G00000K2029 - Пукнатинни води - Г. Малинско - Панагюрски район – 
96,79% разкрита площ; 
  BG3G00000K2030 - Пукнатинни води - Брезовско - Ямболска зона – 87,61% 
разкрита площ; 
  BG3G0000T12034 - Карстови води - Тополовградски масив – 92,96% разкрита 
площ; 
  BG3G0000T13035 - Карстови води - Св. Илийски комплекс – 92,48% разкрита 
площ; 
  BG3G0000T23036 - Карстови води - Твърдишко - Сливенски басейн – 89,21% 
разкрита площ; 
  BG3G00000Pt043 - Карстови води - Смолянски масив – 51,70% разкрита площ; 
  BG3G00000Pt044 - Пукнатинни води - Западно- и централнобалкански масив – 
87,92% разкрита площ; 
  BG3G00000Pt045 - Пукнатинни води - Шишманово – Устремски масив – 96,12% 
разкрита площ; 
  BG3G00000Pt046 - Пукнатинни води - Централно Родопски комплекс – 99,51% 
разкрита площ. 
 

 

Гранични и трансгранични подземни водни тела 

Съгласно Заповед № РД-963/20.12.2006 год. на МОСВ за ПВТ, които пресичат 

границите на районите на басейново управление е извършено присъединяване към 

един от районите за басейново управление, за който те са по-значими, както следва: 

 

ПВТ, разположени на територията на ИБР се присъединяват към други РБУ, а 

именно : 

1. ПВТ Пукнатинен водоносен масив “Рила – Западни Родопи”, разположено в 

ИБР и ЗБР се присъединява към ПВТ BG4G00PzC2021 – Пукнатинен водоносен масив 

“Рила – Западни Родопи”в БДЗБР; 

2. ПВТ Айтоска пукнатинна зона, разположено в ИБР и ЧР се присъединява към 

ПВТ BG2G0000K2034 – Айтоска пукнатинна зона в БДЧР; 

3. ПВТ Неоген – Кватернер в Сунгрурларе, разположено в БДИБР и БДЧР се 
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присъединява към ПВТ BG2G00000N016 – Неоген – Кватернер Сунгрурларе в БДЧР; 

4. ПВТ Габрово – Трявна карстова система, разположено в БДИБР и БДДР се 

присъединява към ПВТ BG1G000TJK056 – Балкан карст в БДДР; 

5. ПВТ Марагидишки пукнатинен карстов масив, разположено в БДИБР и БДДР 

се присъединява към ПВТ BG1G000TJK056 – Балкан карст в БДДР; 

6. ПВТ Карстов масив “Шипка”, разположено в БДИБР и БДДР, се присъединява 

към ПВТ BG1G000TJK056 – Балкан карст в БДДР. 

7. ПВТ Карстов масив “Стоевци, разположено в БДИБР и БДДР, се присъединява 

към ПВТ BG1G000TJK056 – Балкан карст в БДДР. 

8. ПВТ Троянска карстова пукнатинна система, разположено в БДИБР и БДДР се 

присъединява към ПВТ BG1G000TJK056 – Балкан карст в БДДР. 

 

 ПВТ, разположени на територията на други БД се присъединяват към ИБР, а 

именно: 

1. ПВТ Риолитен водоносен хоризонт “Пещера – Доспат”, разположено в БДИБР 

и БДЗБР се присъединени към ПВТ BG3G000PgN020 – Риолитен водоносен хоризонт 

“Пещера – Доспат” (ново име басейн - BG3G0000PgN020 Пукнатинни води - Пещера-

Доспат) в БДИБР; 

2. ПВТ Горно-Малинско-Панагюрски водоносен масив, разположено в БДИБР и 

БДДР се присъединени към ПВТ BG3G0000K2029 – Горно-Малинско-Панагюрски 

водоносен масив (ново име басейн - BG3G00000K2029 Пукнатинни води - Г. Малинско - 

Панагюрски район) в БДИБР; 

3. ПВТ Байлово-Мирковски карстов водоносен масив, разположено в БДИБР и 

БДДР се присъединява към ПВТ BG3G0000T2033 – Байлово-Мирковски карстов 

водоносен масив (ново име басейн - BG3G00000T2033 Карстови води - Байлово - 

Мирковски масив) в БДИБР; 

4. ПВТ Неоген – Кватернер Ямбол – Елхово, разположено в БДИБР и БДЧР се 
присъединява към ПВТ BG3G00PgNQ014 – Неоген – Кватернер Ямбол – Елхово (ново 
име басейн - BG3G000000Q017 Порови води в Кватернер - Ямбол – Елхово 
+BG3G000000N014 Порови води в Неоген - Ямбол – Елхово) в БДИБР; 

5. ПВТ Неоген – Кватернер Сунгурларе разположено в БДИБР и БДЧР се 
присъединява към ПВТ BG3G0000NQ005 – Неоген – Кватернер Сунгурларе (ново име 
басейн - BG3G00000NQ005 Порови води в Неоген - Кватернер - Сунгурларско - 
Карнобатска котловина) в БДИБР. 
 

 Трансгранични подземни водни тела 

Трансграничните подземни водни тела са в процес на уточняване със съседни 

държави.  

 Подземни водни тела разположени в граничната зона с РГърция са: 

  BG3G000000N011 - Порови води в Неоген – Свиленград - Стамболово; 
  BG3G000000Q048 – Порови води в Кватернер -  Свиленград-Стамболово; 
  BG3G0000Pg3021 – Пукнатинни води – Смолян; 
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  BG3G00000Pg022 - Пукнатинни води – Рудозем; 
  BG3G00PtPg2024 – Пукнатинни води - Ивайловградски масив; 
  BG3G00000Pg028 – Пукнатинни води - Източно Родопски комплекс; 
  BG3G00000Pt039 – Карстови води - Настан - Триградски басейн; 
  BG3G00000Pt040 – Карстови води - Ермореченски басейн; 
  BG3G00000Pt043 – Карстови води - Смолянски масив; 
 BG3G00000Pt046 – Пукнатинни води - Централно Родопски комплекс. 
 
 За тези ПВТ се изпълнява проект за проучване и характеризиране на 

подземни водни тела в крайграничните територии с РГърция. Това предполага 

необходимост от  изследване на посоката и количеството на потока на подземните 

водни по цялата граница между двете държави. По-голяма част от подземните 

водни тела, предвид планинския характер на района, слабата му населеност и 

отсъствие на стопанска дейност са изключително слабо проучени в хидрогеоложко 

отношение. За тяхното по-добро управление е наложително да се направи 

идентификация на водните тела, характеризирането им (първоначална и 

допълнителна характеристика),  оценка на  видовете натиск и въздействия върху 

количественото и химично състояние на подземните води, риска от замърсяване, 

използването на земята и уязвимостта на водните тела, оценка на количественото и 

химично  им състояние, като се вземе предвид променящата се среда (климатични 

промени и антропогенните дейности), разработване на съвместни програми за 

мониторинг. Получените резултати от това изследване ще са основа за оценка на 

трансграничен пренос на подземни води  между България и Гърция и ще се 

направят предложения за определяне на трансгранични подземни тела между 

двете страни. 

 Подземни водни тела разположени в граничната зона с РТурция са: 

  BG3G000000N011 - Порови води в Неоген - Свиленград-Стамболово; 

  BG3G000000Q048 – Порови води в Кватернер -  Свиленград-Стамболово; 

  BG3G0000Pg2025 - Пукнатинни води - Свиленградски масив; 

  BG3G00000K2030 - Пукнатинни води - Брезовско - Ямболска зона; 

  BG3G0000T12034 - Карстови води - Тополовградски масив; 

  BG3G00000Pt045 -  Пукнатинни води - Шишманово – Устремски масив. 

 За тези подземни водни тела предстоят съгласувателни действия между двете 

страни за определяне кои от тях са трансгранични и кои не са. 

 

 Подземни водни тела разположени в граничната зона с РГърция и РТурция са 
представени на карта в Приложение №20.    
 
 ИБР има 32 идентифицирани подземни водни тела, за които е установена 
връзка със защитени територии. Те представени в табличен вид в  Приложение №21 
Водни или сухоземни екосистеми, имащи връзка с подземните водни тела. 

Annexes%20Part%2001/Annex%2020%20Transboundary_GWBs.pdf
Annexes%20Part%2001/Annex%2021%20Connection_ecosystems_GWBs.xls
Annexes%20Part%2001/Annex%2021%20Connection_ecosystems_GWBs.xls
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 1.3.2.1. Първоначално характеризиране на подземните водни тела 1 

 За характеризиране на подземните водни тела е използвана геоложката 

информация и определените водоносни хоризонти в България, съгласно съответните 

геоложка карта на България в М 1:100 000 и хидрогеоложките карти на България и 

обяснителните записки към тях. 

 За всяко подземно водно тяло в ИБР са описани: 
  речният басейн, в който попада; 
 неговото име и код; 
  типа на подземното водно тяло; 
  характеристика на потока на геоложките пластове; 
  местоположение и граници на ПВТ и населени места;  
  вертикална позиция хоризонти; 
  площ на ПВТ в км2; 
  разкрита площ от ПВТ в км2 ; 
  характеристика на покриващите ПВТ пластове в зоната на подхранване; 
  ПВТ, от които зависят пряко водни екосистеми и/или сухоземни системи;  
 естествени ресурси на ПВТ- л/с; 
  разполагаеми ресурси - л/с;  
  разрешени водни количества (средногодишни) - л/с;  
  експлоатационен индекс – в %;  
 НВВН при ненарушено от черпене филтрационно поле в м, НВ на допустимото 
понижение на ВН в м, необходимо за екосистемите количество; 
  идентифицирани дифузни източници на замърсяване; 
  идентифицирани точкови източници на замърсяване; 
  трансграничност на ПВТ и държава с която е трансгранично; 
               риск оценка по количество; 
             риск оценка по химия; 
             обща оценка на риска. 
 
 Първоначалното характеризиране на подземните водни тела е представено в 
табличен вид в  Приложение № 22. 

 

 1.3.2.2. Допълнително характеризиране на подземните водни тела 

 В съответствие с разработения подход за характеризиране на подземните водни 

тела за всички подземни водни тела, определени в риск е изготвена допълнителна 

характеристика. 

 Допълнително характеризиране включва:  

 геоложка характеристика, в която са разгледани - геоложка формация, 

литоложки строеж на ПВТ, тектоника;  
                                                           

1
 Първоначално характеризиране на подземните водни тела е направено в съответствие с разработения 

подход за характеризиране на подземните водни тела, който е наличен на: 

http://www.moew.government.bg/?show=html&hid=187 

Annexes%20Part%2001/Annex%2022%20Preliminary_characteristics_GWBs.xls
http://www.moew.government.bg/?show=html&hid=187
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  характеристика на отложенията и почвите покриващи водното тяло - 

дебелина на отложенията и почвите покриващи водното тяло в м, пористост в %, 

коефициент на филтрация в м/ден, абсорбционни свойства (необходими са 

допълнителни проучвания); 

  тип на водоносния хоризонт; 

  хидрогеоложка характеристика - дебелина на ПВТ в м, коефициент на 

филтрация в м/ден, водопроводимост в м2/ден, тип на ПВТ, според хидрогеоложките 

условия по горнището му, пористост в %,  % инфилтрация; 

  фонови съдържания характеризиращи химичния състав на водите от ПВТ –

няма установени повишени фонови нива;  

  базови нива, характеризиращи химичния състав на водите от ПВТ – 

установени са повишени базови нива в 10 ПВТ при следните показатели: фосфати, 

нитрати, калций, твърдост (обща), олово, перманганатна окисляемост, като в 6 бр. ПВТ 

базовите нива на съответните показатели са над стандарт, а в 4 бр. ПВТ – над прагова 

стойност. 

 

Таблица № 15 Повишени базови нива, характеризиращи химичния състав на 

водите от подземни ВТ 

№  Код ПВТ  Име ПВТ 

Вещества 
или 

показате
ли на 

замърсяв
ане  

Концентраци
и на в-ва или 
показатели  с 
РС и срeдна 
ст-ст (2010-
2014 г.) над 
стандарт и 

над ПС 

Стан-
дарт 

Фонова 
ст-ст 

Прагов
а ст-ст 

Базово 
ниво 

Състо-
яние 

1 BG3G00000NQ007 

Порови води в 
Неоген - 

Кватернер - 
котловина 

Долна баня - 
Костенец 

Фосфати 
(mg/l) 

0,49 0,5 0,03 0,3825 0,5725 лошо 

2 BG3G000000Q012 
Порови води в 
Кватернер - 
Марица Изток 

Фосфати 
(mg/l) 

0,44 0,5 0,09 0,3975 0,6606  лошо 

3 BG3G000000Q013 

Порови води в 
Кватернер - 

Горнотракийска 
низина 

Фосфати 
(mg/l) 

0,55 0,5 0,09 0,3975 0,7367 лошо 

4 BG3G000000N014 
Порови води в 
Неоген - Ямбол 

- Елхово 

Нитрати 
(mg/l) 

52,19 50 3,137 
38,2842

5 
44,1883 лошо 

5 BG3G00000NQ015 

Порови води в 
Неоген - 

Кватернер - 
Сливенско- 

Стралджанска 
област 

Нитрати 
(mg/l) 

47,25 50 7,45 39,3625 66,1857 лошо 
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№  Код ПВТ  Име ПВТ 

Вещества 
или 

показате
ли на 

замърсяв
ане  

Концентраци
и на в-ва или 
показатели  с 
РС и срeдна 
ст-ст (2010-
2014 г.) над 
стандарт и 

над ПС 

Стан-
дарт 

Фонова 
ст-ст 

Прагов
а ст-ст 

Базово 
ниво 

Състо-
яние 

6 BG3G0000PgN019 

Порови води в 
Палеоген - 

Неоген - 
Марица Изток 

Калций 
(mg/l) 

152,75 150 80 132,5 170,15 

лошо Твърдост 
(обща) 

(mg-eqv/l) 
12,05 12 5,28 10,32 11,4583 

7 BG3G00000Pg028 

Пукнатинни 
води - Източно 

Родопски 
комплекс 

Олово 
(mg/l) 

0,025 0,01 0,0006 0,0077 0,0095 лошо 

8 BG3G0000T12034 
Карстови води - 
Тополовградски 

масив 

Нитрати 
(mg/l) 

63,38 50 2,3 38,075 63,57 лошо 

9 BG3G0000T13035 
Карстови води - 

Св. Илийски 
комплекс 

Нитрати 
(mg/l) 

82,17 50 2,3 38,075 135,2 лошо 

10 BG3G00000Pt047 

Пукнатинни 
води - Западно 

Родопски 
комплекс 

Перманга
натна 

окисляем
ост 

 (mgO2/l) 

5,045 5 0,77 3,9425 4,248 лошо 

 

  степен на взаимодействие между подземни и повърхностни води. За 

определяне степента на взаимодействие между подземните и свързаните с тях 

повърхностни води са взети под внимание изводите във финалния доклад по 

обществена поръчка „Определяне праговете на замърсяване на подземните води и 

разработване на класификационна система за химичното състояние на подземните 

водни тела”.   

 

 Допълнителното характеризиране на подземните водни тела е представено в 

табличен вид в  Приложение № 23.  

 ПВТ, представляващи порови води в  Неоген - Кватернер и порови води в Неоген 
са покрити от различни отложения в разкритата им част – почвен слой, песъчлива 
глина, чакъли пясъци, валуни, конгломерати, гравелити с различна дебелина, която 
варира от 2 до 48м. 
 ПВТ, представляващи пукнатинни и карстови води в Палеоген – Неоген са 
покрити от почвен слой, пясъци, чакъли, глини, конгломерати, туфи, туфити, туфозни 
пясъчници, рифови варовици с дебелина в рамките от 1 до 84м. 
 ПВТ, представляващи пукнатинни води в Креда са покрити от изветрели наносни 

отложения, брекчи, конгломерати, пясъчници, битуминозни шисти, флишки седиминти 

- варовици, мергели, пясъчници, моласови отложения, тънки въглищни прослойки с 

дебелина от 2-24м. 

 ПВТ, представляващи карстови води в Триас са покрити от почвен слой, 

песъчливи глини, варовици, заглинени варовици, пясъчници, мергели, варовици с 

дебелина от 0.50 до 35м. 

Annexes%20Part%2001/Annex%2023%20Suplementary_characteristics_GWBs.xls
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 ПВТ, представляващи пукнатинни и карстови води в Протерозой са покрити от 

почвен слой, валуни, пясъци, конгломерати, брекчоконгломерати, пясъчници, 

варовици, битуминозни шисти, моласови отложения, маломощни въглищни пластове, 

на места - туфи и туфити, гнайси, мигматити, гранитогнайси, шисти с дебелина от 0.50 

до 100м. 

 Ресурсите (естествени и разполагаеми) по тип подземни води и общо са 
представени в Таблица № 12, като общо са изчислени: 
  Естествени ресурси - 64468,9 л/сек; 
  Разполагаеми ресурси - 60189,4 л/сек; 
  Разрешени за водовземане – 16566,7 л/сек; 
 Свободни - 40032,7 л/сек. 
  
 Подземните води от най-горните части на геоложкия разрез се намират в 
хидравлична връзка с повърхностните води, като най-добре тази връзка е изразена при 
алувиалните водоносни хоризонти и откритите карстови басейни, където ясно се 
разграничават зоните на естествено подхранване и дрениране на подземните води. 
Степента на взаимодействие между подземни и повърхностни води е представена в 
случаите, където има налични данни за това. 
 Представена е информация за ПВТ, от които зависят пряко водни екосистеми 
и/или сухоземни системи, като е посочено и необходимо за екосистемите количество. 
 

 

В Приложение № 24 са представени фоновите и праговите стойности, базовите 

нива и концентрацията на вещества или показателите на замърсяване в подземни 

водни тела на територията на ИБР. Виж Приложение № 24. 

 

1.4. НЕПЪЛНОТИ И НЕОПРЕДЕЛЕНОСТИ 

 В процес на валидиране са границите на типовете реки на територията на 

ИБР, при който се използват данни от хидроморфологичен и хидробиологичен 

мониторинг. Окончателните резултати от процеса на валидиране се очакват през 2016 

година  ще бъдат отразени във финалния вариант на ПУРБ; 

 Не е завършил процесът на определяне на общите типове повърхностни води 

и трансграничните подземни водни тела с Гърция и Турция. Тази тема е обект на 

провежданите трансгранични консултации с двете страни и резултати се очакват през 

2016 година; 

 Необходимо е да се коригират „фрагментираните” подземни водни  на 

територията на Източнобеломорски район, определени на базата на геоложки и ХГ 

карти. За тази цел са планирани допълнителни проучвания и консултации с водещи 

експерти в областта на хидрогеологията. 

Annexes%20Part%2001/Annex%2024%20Tresholds_GWB.xls

