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ЦЕЛ: 
Хидрохимична оценка на състоянието на водните ресурси на територията 

на НП „Пирин“ 

ЗАДАЧИ: 
♥ Категоризация и типология на водните тела в НП „Пирин“ в 

съответствие с Рамковата Директивата за водата на ЕС 2000/60; 
♥ 0ценка на водните тела от категории „реки“ и „езера“ в парка; 
♥ Състояние на водохващанията и водоползването за различни цели на 

територията на парка и прилежащите населени места; 
♥ Паспортизация на точковите и дифузни източници на замърсяване на 

водните ресурси в парка и прилежащите райони 
♥  Оценка на канализационните системи и пречистването на отпадъчните 

води в парка и прилежащите райони; 
 



Ч А С Т 1: ОПИСАНИЕ И ОЦЕНКА НА ПАРКА 
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ  
1. План за управление на НП Пирин – 2004 г 
2. План за управление на речните басейни в Западнобеломорски басейн, том 3. р. Места за 2010- 2015 г. 
3. План за управление на речните басейни в Западнобеломорски басейн, том 2. р. Струма за 2010- 2015 г 
4. План за управление на НП Пирин – 2004 г, Свитък 1-ви, Приложения 2.3, 2.4 и 2.5; 7.2, 7.14 и 7.15 
5. Доклад от инж. Георги Грънчаров – Относно: Четири годишното изпълнение на Плана за управление на 
НП “Пирин”, за периода 2004– 2008г. 
6. Доклад от инж. Валери Мечев–  Относно: Четири годишното изпълнение на Плана за управление на „НП 
Пирин”, за периода от юни 2008 г.- до декември 2012 г. 
7. План за управление на НП „Пирин“ от 2004 г.,СВИТЪК III.,  Ланд. Арх. Д. Берберова, Съществуващи 
проектни разработки в НП „Пирин“. 
8. План за управление на НП „Пирин“ от 2004 г.,СВИТЪК III, С. Чешмеджиев. Качество на водите- 
Хидрохимия. 
9. План за управление на НП „Пирин“ от 2004 г.,СВИТЪК III., Арх. Ю. Кенарева. Сгроителство и 
инфраструктура в НП „Пирин“ 2. Водоснабдяване. 3. Канализация 
10. План за управление на НП „Пирин“ от 2004 г.,СВИТЪК III.,  Инж. М. Клечерова. Състояние на 
компонентите на околната среда. 
11. Протоколи от мониторинга на физико-химичното състояние на повърхностните води в НП „Пирин“. 
 



ИЗВОДИ: 
 
С изключение на плановете за управление на р. Места и р. Струмя, 
информацията в другите източници за хидрохимичния статус на водните 
ресурси е от 1999 - 2002 г., оценката за качественото им състояние е направена в 
съответствие с вече невалидна нормативна база (Наредба 7/ 1986 г.). а за 
водоснабдяване, канализация и пречистване на отпадъчните битови води са 
настъпили значителни промени през последните 14-15 години, поради 
разрастване на туристическия бизнес в парка и във връзка с изпълнение на 
проекти от Оперативна програма „Околна среда“. Данните от мониторинга на 
повърхностните води за 2004- 2013 г., се отнасят само за 6 реки и 4 езера. 
Необходимо е да се оценят чрез натурни изследвания течащите и 
стоящите водни тела в парка, както и да се актуализират паспортите на 
точковите и дифузни източници на замърсяване на водоприемниците. 
Всички проучвания и оценки съответстват на целите на плана за управление, но са 
остарели и се нуждаят от актуализиране, допълване и ново оценяване съгласно новата 
нормативна база (РДВ 2000/60 ЕС, Наредба 4/ 2013 г.). 
 



В процеса на разработване на настоящия план за управление на 
НП „Пирин“ са определени 2 категории водни тела на 
територията на парка- „реки“ и „езера“, като сред тях са 
идентифицирани 4 типа водни тела за категория „реки“ (TR 28, 
31, 33, 34, с описания 011111, 020111, 021111 и 030111) и 1тип водни 
тела за категория „езера“ (TE 32, с описание 030020), а също така 
е установен кодът им по EU_CD (BG4ME800R085-100 за 
притоците на р. Места, BG4ST500R058-75 за притоците на р. 
Струма и BG4ST500L010 за езерата).  
Всички водни тела на територията на парка се отнасят към 
Екорегион ЕР 7 (Източни Балкани), като общият код за 
планински реки е R3, а за планински езера съответно L3. 

1.10.2 ХИДРОХИМИЯ 



НАТУРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 
Извършена е теренно-проучвателна работа на територията на парка за 
периода 15- 17 май, 25-28 юни и 4-6 юли 2014 г., като са взети водни проби 
от следните реки в преиод на пълноводие:  
♥ p. Бела на границата на парка 
♥ p. Бъндерица след хижа Вихрен и след х. Бъндерица 
♥  p. Демяница след х. Демяница и преди гр. Банско 
♥ p. Десилица на границата с парка 
♥ p. Плешка на границата с парка 
♥  p. Безбожка на границата с парка 
♥ p. Ретиже на границата с парка 
♥  p. Каменица след границата с парка 
♥ p. Брезнишка на границата с парка 
♥  p. Железна преди първия ВЕЦ; ♥ p. Мозговица след границата с парка    
♥ p. Влахинска на границата с парка 



 НАТУРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ и от следните езера: 
♥ Дълго Бъндеришко  
♥ Жабешко Бъндеришко  
♥ Рибно Бъндеришко 
♥ Окото 
♥ Горно Василашко  
♥ Долно Василашко 
♥ Тевно Василашко 
♥ Горно Кременско 
♥ Попово 
♥ Рибно 
♥ Безбожко 
♥ Долно Валявишко  
♥ Голямо Валявишко 
♥ Тевно 



От тези водни тела са взети по 3 вида водни проби в 28 
контролни пункта (14 на реки и 14 на езера) по 1 dm3 за 
извършване на химични анализи и по 2 водни проби в 
кислородни шишета за определяне на разтворен кислород, 
наситеност с кислород и биохимична потребност от кислород.  
 
На терена на всяка водна проба са измерени температурата, рН 
и електропроводимостта на водата, и са фиксирани взетите в 
една от двойките кислородни шишета водни проби с 40 % 
MnSO4 и 40 % KOH за свързване на разтворения кислород в 
момента на пробовземането.  

ПРОБОВЗЕМАНИЯ 



След транспортиране на водните проби в хладилни чанти до ЛТУ са определени: 
♥ съдържанието на разтворен кислород по метода на Винклер  
♥ биохимичната потребност от кислород (БПК5) по метода на Винклер, 
като разлика между съдържанието на кислород в момента на 
пробовземането и след 5 денонощия 
♥ неразтворени вещества- тегловно, след филтруване с мембранен 
филтър с размер на порите 0,45 µm  
♥ перманганатната окисляемост по метода на Кубел   
♥ съдържанието на хлориди по метода на Мор  
♥ съдържанието на NH4

+ и NO3
- по метода на Келдал чрез автоматична 

дестилация и титруване на „Келтек“ (Текатор, Швеция)  
♥ съдържанието на SO4

2- спектрометрично след утаяване с BaCl2, 
стабилизиране с желатин и спектрометриране на „Lambda 5” (Perkin- 
Elmer, USA)  
♥ съдържанието на PO4

3- спектрометрично на „Lambda 5” (Perkin- Elmer, 
USA). 

Методи за анализ 



На базата на получените резултати е 
направена оценка на химичното състояние 
на изследваните водни тела по Закона за 
водите, чл. 135, ал.1, т. 17, Стандартите за 
качество на околната среда (ДВ 4/2008 г.) и 
Наредба Н4 за характеризиране на 
повърхностни води (ДВ 22/5.03.2013 г.). 



Хидрохимия, реки, пълноводие, mg.dm-3 
Данни pH Елект., 

µS.cm-1 
Нераз 
в-ва 

N-
NH4

+, 
N-

NO3
- 

SO4
2- Р-PO4

3- БПК5
 O2

 

Реки 
Средно 7,56 51,68 3,44 0,16 0,52 5,28 0,0021 2,41 9,71 
Мин 7,01 21,4 1,41 0,02 0,11 1,72 0,0015 1,24 8,34 
Макс 8,36 124,2 5,61 0,54 1,22 11,23 0,0023 5,22 11,4

4 
Норма 
Много 
добро 

6,5-
8,5 

650 10 До 
0,04 

До 0,2 100 До 0,01 До 1 10,5-8 

Добро 6,5-
8,5 

750 15 0,04-
0,40 

0,2-0,5 150 0,01-0,02 1- 2,5 8-6 

Умерено 6,5-
8,5 

1000 20 0,40-
0,60 

0,5-1,0 200 0,02-0,04 2,5-5,0 6-5 



Хидрохимия, езера, пълноводие, mg.dm-3 

Данни pH Елект., 
µS.cm-1 

Нераз. 
в-ва 

N-
NH4

+, 
N-

NO3
- 

SO4
2- Р-PO4

3- БПК5
 O2

 

Езера 
Средно 7,54 14,06 1,96 1,45 0,92 1,58 0,016 1,82 9,50 
Мин 6,87 4,6 0,61 0,01 0,27 0,19 0,006 0,64 8,07 
Макс 8,54 22,5 5,06 3,73 2,82 3,27 0,025 4,93 10,96 

Норма 
Много 
добро 

6,5-
8,7 

650 10 До 
0,03 

До 0,2 100 0,007-
0,0125 

До 1 10,5-8 

Добро 6,5-
8,7 

750 15 0,03-
0,08 

0,2-
0,5 

150 0,0125-
0,04 

1- 2,5 8-6 

Умерено 6,5-
8,7 

1000 20 0,08-
0,16 

0,5-
1,0 

200 0,04-
0,06 

2,5-
5,0 

6-5 



• Резултатите от химичните анализи на водните проби от реките и 
езерата при пълноводие показват, че по показателите съдържание на 
разтворен кислород, сулфатни йони, неразтворени вещества, 
киселинност и електропроводимост, изследваните водни тела са в 
“много добро” състояние.  

• Установено е повишено съдържание на амониев и нитратен адот, с по-
високи стойности във водите от езерата, като средната концентрация 
на амониевия азот за езерата е близо 10 пъти по-висока от тази в 
реките и възлиза на 1,45 mg.dm-3 при изискване за умерено състояние 
от 0,08 до 0,16 mg.dm-3, а на нитратния азот 0,92 mg.dm-3, 
съответстващо на “умерено” състояние.  

• “Много добро” е състоянието по амониев азот само на езерата Тевно 
Малокаменишко и Долно Кременско.  

Оценка на състоянието на водните тела 



Оценка на състоянието на водните тела 
• От реките, най-високо съдържание на амониев азот има в р. 

Бъндерица, Десилица и Ретиже.  
• В “много добро” състояние по съдържание на нитратен азот са 

водите на реките Плещка, Безбожка и Пиринска Бистрица, а р. 
Десилица, Дългото и Жабешкото Бъндеришки езера съдържат 
по-високи концентрации на нитрати от изискванията дори за 
“умерено” състояние. 

•  Натоварването с органични вещества, обаче, е по-голямо в 
реките, където средната стойност на БПК5 е 2,41 mg.dm-3 срещу 
1, 84 mg.dm-3 за езерата. Макар, че тези стойности се отнасят за 
“добро” състояние, някои от езерата попадат в “умерено” 
състояние, а от реките дори са по-замърсени от него. 



1.16. ПОЛЗВАНЕ НА ПАРКА И СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ 
АСПЕКТИ 

1.16.3. Техническа инфраструктура, застроени площи и сгради. 
 

1.16.3.1. Техническата инфраструктура, посочена от Д „НП Пирин” и 
свързана с: 

 
Водоснабдяване.  
 
Водоизточници 
 
Водните ресурси, формирани на територията на парка се използват за 
водоснабдяване на хижите, хотелите, почивните станции и други 
туристически обекти в парка и населените места в контактната му зона.  



От изворни води има каптажи в следните местности: 
♥ м. Калугерица – за водоснабдяването на гр.Разлог; 
♥ изворите Циганско кладенче, Пелеви извори, Усина, дренажно водохващане и 
сондажни кладенци – за водоснабдяването на гр.Банско;  
♥ извор до р. Бъндерица за Почивна станция “Академика” и х. “Бъндерица”; 
♥ извори Крънтията, Студения чучур, Широка поляна за водоснабдяването на с. 
Обидим и с. Места 
♥ извори Перлеш и Шулай за водоснабдяването на с. Добринище;  
♥извори при р. Мелнишка под Стефанов връх – за водоснабдяване на с. 
Сугарево и гр. Мелник; 
♥ извори на р. Синанишка в м. Мандрата, извори Студената вода на р. 
Разколска и извор Черната вода на р. Влахинска– за водоснабдяването на гр. 
Кресна; 
♥ с локално значение са каптажите за водоснабдяване на хижите “Яворов”, 
“Пирин”, “Вихрен” (непосредствено над хижата), „Дамяница“ (близо до 
хижата), заслон „Синаница“ и др.; 
♥ за водоснабдяване на хижа “Безбог” е каптиран извор в м. Душевадника. 



От речни води се осъществяват водохващания от: 

♥  р. Стружка и р. Валявица – за водоснабдяването на гр.Симитли; 
♥  водохващане на р. Алексова – за водоснабдяването на м. Предела и гр. 

Разлог. 
♥  р. Санданска Бистрица, особено по-големите й притоци р. Башлийца, 

събираща водите на циркусите Башлийца, Чаира, Белемето и 
Беговишка,  р. Сърчалийца, формипани от водите на циркусите голямо 
и малко Спано поле и някои други по-малки притоци, са обхванати във 
водносиловата каскада „Санданска Бистрица“, включваща ВЕЦ Попина 
лъка, ВЕЦ Лиляново и ВЕЦ Сандански.  

♥ Към нея са включени водохващания на р. Мозговица, р. Крива река, р. 
Разсланковица, р. Тремощница.  

♥  При тази водносилова каскада се прилага добра екологична практика за 
комплексно използване на водите след ВЕЦ „Сандански“ за 
водоснабдяването на гр. Сандански. 



Водоснабдителни мрежи и съоръжения: 
♥ Община Разлог: 
-От каптиран извор на кота 1200 м в м. Калугерица, чрез водопровод 

ф200 mm, водата се подава към язовир с вместимост 50 000 m3 под 
Суходолското езеро за водоснабдяване на гр. Разлог. От същата 
водоснабдителна система се водоснабдява Почивната станция на 
Министерски съвет в района на парка, както и базите в близката 
контактна зона.  

-Речно водохващане „Улуко“ в местността „Предела“ също се използва 
за водоснабдяване в община Разлог; 

-За водоснабдяването на курортния комплекс “Предела” и зоната за 
отдих “Кулиното” се използва водоснабдителна мрежа, включваща 
няколко каптажи в м. Засеко и водохващане на р. Алексова. 

-С локален характер е водоснабдяването на х. “Яворов”  от местен 
водоизточник в м. Стъпалата. 



Водоснабдителни мрежи и съоръжения: 
♥ Община Банско: 
- Каптирани извори в м. Караманица, Свети Иван, Пепев кладенец, Усипо, Циганско 

кладенче и Пелеви извори. 
- За водоснабдяването на гр. Банско и почивните станции, в по-ниската част на парка, 

е изградено и дренажно водохващане чрез сондажни кладенци във водосбора на р. 
Дамяница, откъдето с водопровод ф200 mm, водите се събират в резервоар с обем 
5000 m3.  

- Изграден е и нов водопровод за допълнително водоснабдяване на гр.Банско от м. 
Усипо, и почивните бази допълнително, при необходимост, с вода за питейно-
битови цели с дебит Q=30 l.s-1. 

- Селище Добринище се водоснабдява чрез водохващанията „Липев пожар“ и 
„Плавилото“; 

- За водоснабдяване на хижа “Бъндерица” и разположения до нея къмпинг, е изграден 
водопровод, в който водата постъпва от резервоар, захранван от каптаж, 
разположен край р. Бъндерица, непосредствено преди хижа “Вихрен”. 

- Хижа “Дамяница” е водоснабдена с помощта на бент, след сливането на реките 
Василашка, Стражишка и Валявица, към който се добавя и водата от 
водохващане от Василашките езера.  



Водоснабдителни мрежи и съоръжения: 
♥ Община Сандански: 
- Гр. Мелник и селищата Сугарево и Карланово се водоснабдяват чрез водопровод, 

от изворите на р. Мелнишка, след сливането на р. Сугаревска и Бела река, 
каптирани под Стефанов връх.  

- За комплекса „Попина лъка“ е изградено местно водоснабдяване, но е с 
тенденция да се захрани от водопровода за гр. Сандански; 

- Водохващането от р. Тремощница е за водоснабдяване на гр. Сандански, м. 
Туричка черква, хижа “Яне Сандански” и хижа “Каменица”. 

- Водохващанията на р. Спанополска, р. Главница, р. Мозговица, Козя река, р. 
Крива река и р. Разсланковица се обединяват чрез събирателен канал в кула, 
и оттам към ВЕЦ “Попина Лъка” и ВЕЦ “Лиляново”; 

- Изградено е и водохващане на р. Тремощница с масивен яз и странично 
водовземане от р. Мозговица при ВЕЦ “Попина лъка”, от р. Разсланковица и 
р. Бождовска.  

- За водоснабдяване на хижа “Пирин” е изграден  водопровод  ф80 mm, от 
каптаж на извор, разположен на около 2 км над хижата в м. Баш мандра.  



♥ Община Кресна: 
-  Водоснабдителната система на гр. Кресна включва 

каптиране на 3 извора, разположени в НП „Пирин“ в 
местността „Студена вода“ при р. Разколска,  

-  2 извора в местността „Мандрата“ на р. Синанишка  
-  извор „Черната вода“ на р. Влахинска на около 10 км 

източно от гр. Кресна. 
 
♥ Община Симитли: 
 - За водоснабдяване на община Симитли се използват речни 

водохващания на р. Стружка и р. Валявица. 

Водоснабдителни мрежи и съоръжения: 



Канализация и пречиствателни съоръжения 
Отдалечеността на обектите един от друг затруднява изграждане на 

централизирана канализация. Третирането на отпадните води от 
обектите се осъществява в две форми: 

♥ Групиране на няколко водопотребители в обща канализация за дадена 
територия - почивна станция ВиК, вила“Рибарника”, почивна станция 
“ДЗИ”, хотел “Изворите”, почивна станция “ПСС” на ПР Вихрен. 
Въпреки усилията за изграждане на канализация, непречистените 
отпадъчни води от нея се заустват във водните тела на територията на 
парка; 

♥ Всички останали сгради на територията на парка са на септични ями, 
които не са в добро състояние, а каналът, отвеждащ отпадъчните води 
от хижа Дамяница, например, изобщо не достига до съществуващата 
там зидана септична яма и директно инфилтрират към повърхностните 
и подземни водни тела, които наблизо се използват за водоснабдяване с 
питейни води.  



♥ Като се има предвид, че на територията на парка е 
организирано водохващане за питейно- битово 
водоснабдяване на голяма част от обектите и населените 
места във водосборите на р. Места и р. Струма, може да се 
подчертае, че е недопустимо настоящето дифузно 
замърсяване.  

 
♥ Не може да се разчита на самопречистване, тъй като за пълно 

разграждане на азотсъдържащите замърсители от 
отпадъчните битово-фекални води са необходими 45 дни, а 
водохващания се осъществяват непрекъснато. За целта 
трябва да се изградят модулни  локални пречиствателни 
съоръжения за всички обекти на територията на парка 

Канализация и пречиствателни съоръжения 



1.20. СЪСТОЯНИЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 
1.20.1. Отпадъчни води 

Водоприемници на отпадъчните води, формирани от 
територията на  НП „Пирин“  и прилежащите му 
населени места са най-вече притоците на реките Места и 
Струма.  

 
1.20.1.1. Преглед на значимите видове натиск и въздействие 

в резултат от човешката дейност върху състоянието на 
водите в басейните на р. Места и р. Струма. 

 



Значими точкови източници за замърсяване на 
повърхностните води: 

♥ Зауствания от канализационни системи и градски пречиствателни 
станции за отпадъчни води. 

 
● В поречие Места единствената ГПСОВ, която пречиства води от 

населено място е тази в гр. Разлог с реални жители 13 568, е.ж., 
оразмерена на вход за 18 834 е.ж. и въведена в експлоатация на 
26.06.2008 г. В нея се пречистват битово-фекалните и промишлени 
отпадъчни води на града и се заустват в р. Изток. 

 ● В процес на проектиране и строителство с население над 10 000 е.ж. са 
две ГПСОВ. Подписан е договор за техническа помощ за подготовка 
на интегриран проект във водния сектор за градовете Гоце Делчев и 
Банско /Europe Aid 124486/D/SV/BG/, като бенефициенти от 
изграждането на ГПСОВ са общините Банско и Гоце Делчев. 

  



Значими точкови източници за замърсяване на 
повърхностните води: 

●  ГПСОВ – гр. Банско се проектира за 29 000 е.ж. Ще се състои от два 
модула, един за обслужване на местното население – 9 000 е.ж. и още 
един за 20 000 е.ж. по време на туристическия сезон, което от 
финансово-икономическа гледна точка е най-добрият вариант с оглед 
на бъдещите експлоатационни и амортизационни разходи.  
Съгласно подписания договор за техническа помощ и времевият 
график за неговото изпълнение, който приключва в края на 2010 г., 
може да се направи извода, че строително-монтажни дейности още не 
са започнали и проектът за тази станция не е реализиран. На този 
етап, отпадъчните води на гр. Банско с 8 645 реални жители се 
подават в смесена канализационна система, от която има 4 точкови 
зауствания в р. Глазне без пречистване. Изградени са 90 % от 
канализационната система; 
 



●  ГПСОВ – гр. Гоце Делчев за 32 000 е.ж. се проектира и ще се 
изгражда по цитираният по-горе договор за техническа помощ. И 
тук, както и в община Банско става въпрос за интегриран проект: 
водопровод, канализация и ГПСОВ, като по отношение на 
водопровода и канализацията ще се извърши частично 
доизграждане и подмяна на стари, амортизирани участъци от 
съществуващата ВиК мрежа. Определена е строителната 
площадка, издадено е разрешително за заустване на пречистените 
отпадъчни води №43110007/29.06.2007г., но и този проект все още 
не е изпълнен, въпреки отдавна изтеклия пусков срок и 
подписания договор. И гр. Гоце Делчев с 20023 реални жители 
има смесена канализационна система с изградени 98 %. 
Състоянието на съществуващата канализационна мрежа е добро. 

Значими точкови източници за замърсяване на 
повърхностните води: 



●  Село Добринище има 2 801 жители, които заустват отпадъчните си 
води в смесена канализационна мрежа, от която са изградени 85 
%. Състоянието на съществуващата канализационна система е 
добро. Няма изведена процедура за изграждане на ПСОВ на това 
населеното място; 

●  И в община Сандански е имало договор за техническа помощ за 
проектиране и строителство на ГПСОВ за около 36000 е.ж. с пуск 
през 2010 г., но и той не е реализиран, въпреки, че е определена 
площадка за строителни дейности; 

 ●  В oбщина Симитли засега има само решение за проектиране на 
градска пречиствателна станция. 

Значими точкови източници за замърсяване на 
повърхностните води: 



● Бетонови  възли 1 и 2 -гр.Разлог; 
● „Пирин строй“ ЕООД гр. Разлог зауства в р. Изток след утаител; 
● „Транс Пирин“ ЕООД, гр. Разлог има локален кало- масло уловител, след 

който отпадъчната вода се зауства в р. Язо; 
●”Магнетик хед текнолоджис” АД- Разлог зауства в р. Бела; 
● Завод за телефонна апаратура АД, гр. Банско има локална пречиствателна 

станция, заустваща в градската канализация и оттам в р. Глазне; 
● „Стражите“ ЕООД, с. Елешница, община Банско зауства отпадъчните си води 

в р. Места след третиране в утаител; 
● Канализационен колектор за гр.Гоце Делчев, гр.Якоруда, гр.Белица, 

с.Краище, с. Копривлен, общ. Хаджидимово, с.Горно Краище, с Сатовча, 
с.Бачево, С.Баничан, с.Брезница, с.Баня, с.Мосомища, с.Елешница, с.Бабяк, 
с.Дъбница, с.Ваклиново и др.; 

● „Динамо“ АД, гр. Гоце Делчев зауства в напоителен канал след локално 
пречистване в кало-масло уловител; 

Други директни зауствания на отпадъчни води във  
водните тела: 



●  ТМСИ "Бистрица-2002", м. Мочура, гр. Гоце Делчев има локален утаител, 
след който зауства в р. Места; 

● Свинеферма в с. Борово, община Гоце Делчев разполага с утаител в 
незадоволително състояние и зауства отпадъчните си води в близкото 
дере; 

● Цех за мрамор в с. Масомище, община Гоце Делчев, също зауства 
отпадъчните си води в дере след утаител в добро състояние; 

● "Калида" ООД – гр. Гоце Делчев; 
● „Струма- С“ ООД, гр. Сандански разполага с пречиствателна локална 

станция, която е в добро състояние, след което зауства в р. Санданска 
Бистрица; 

● „Санел-99“ АД, гр. Сандански също зауства в р. Санданска Бистрица след 
локално пречистване; 

● „Бетон“ ООД, гр. Сандански зауства в напоителен канал след локален 
утаител в добро състояние; 

Други директни зауствания на отпадъчни води във  
водните тела: 



●  „Винпром- Дамяница“ АД, гр. Сандански зауства в напоителен канал 
без пречистване, въпреки, че разполага с локална пречиствателна 
станция, която не функционира; 

● „Бистрица“ ЕООД, гр. Сандански зауства в р. Струма след утаител в 
добро състояние; 

● „Автомивка“ ЕТ Димитър Керемидарски, гр. Сандански зауства в 
дере след кало- маслоуловител; 

● „Автомивка“, гр. Сандански зауства в р. Санданска Бистрица след 
локален кало- масло уловител; 

● „Бумар“ АД, с. Струмяни зауства отпадъчните си води в отводнителен 
канал след локален утаител в задоволително състояние; 

● „Илинденци мрамор“ ЕАД, с. Струмяни зауства в р. Шашка след 
локален утаител; 

● „Енергоремонт“, гр. Кресна има локална пречиствателна станция, 
която не функционира, поради което зауства отпадъчните си води 
непречистени в р. Струма; 

Други директни зауствания на отпадъчни води във  
водните тела: 



● В град Симитли са били предвидени за изграждане 4 броя модулни 
пречиствателни станции, всяка от които за 2500 е.ж., но този проект е 
отпаднал и се предвижда една ГПСОВ, разчетена на вход за 10960 е.ж. 
с механично и биологично стъпало, както и система от помпени 
станции. Сега отпадъчните води се заустват в р. Струма на две места, 
в едното без пречистване, въпреки, че има септична яма, която не 
работи, а в другото след септична яма в добро състояние; 

● „Мина Пирин“ ЕАД, с. Брежани, община Симитли разполага с утаител 
в добро състояние, след който зауства в р. Брежанска; 

● „Георесурс“ ЕООД, гр. Симитли, зауства в р. Струма след локален 
утаител в добро състояние; 

● „ЕТ Кико- 26“, гр. Симитли също зауства в р. Струма след локален 
утаител в добро състояние; 

Значими точкови източници за замърсяване на 
повърхностните води: 



● Дифузни замърсявания от обекти на територията на парка и  
прилежащите населени места без изградени канализационни системи  
и пречиствателни съоръжения или не добре работещи такива- Всички 
 обекти в парка без канализации и с недобре поддържани септични 
 ями, както и населените места без канализации замърсяват дифузно  
водните тела с различните форми на азот и фосфор, както и с 
 органични вещества, отразено по БПК5. Натоварването се определя 
 като единица товар върху определена площ, в случая – килограм на  
декар азот, фосфор и органика за година. Като изходни количества  
при изчисленията за един еквивалентен жител са приети средни  
количества за Азот – 3,5 кг/год., Фосфор 0,7 кг/год., и Биоразградима 
 органика (отразена по БПК5) – 22 кг/год. Като се има предвид, че на  
територията на парка е организирано водохващане за питейно-  
битово водоснабдяване на голяма част от обектите и населените места 
 във водосборите на р. Места и р. Струма, може да се подчертае, че е 
 недопустимо настоящето дифузно замърсяване. За целта трябва да се  
изградят модулни  локални пречиствателни съоръжения за всички  
обекти на територията на парка; 
 

Замърсяване на водните тела в НП „Пирин“ от дифузни 
източници на замърсяване: 



● Дифузни замърсявания от земеделски площи, третирани с торове и 
 препарати за растителна защита- По данни от плановете за управление 
 на р. Струма и р. Места, както и от Националната система за 
 мониторинг на околна среда (НСМОС), контролен и оперативен  
мониторинг на биогени и приоритетни вещества, в повечето случаи във 
 водните обекти не се откриват пестициди, с изключение на следи от 
 пестициди в стойности, близки до границите на чувствителност на  
методите (0,0001 мкг/л) и много под допустимите за питейни води 
 категория А1 (0,001 мг/л). Стойности различни от нула са засечени за 
 веществата трифлуралин (0,01µg/dm³) и нафтален (0,3µg/dm³) в райони 
 с обработваеми земи. Тези резултати водят до извода, че към момента  
количествата и начина на ползване на тези препарати в земеделието  
нямат значимо въздействие върху водните екосистеми в парка.  
Въпреки това, те са потенциален източник на дифузно замърсяване за 
 повърхностните и подземните водни тела със значителен негативен 
 ефект върху водните екосистеми и по литературни източници се 
 откриват в питейните води в редица райони в света.; 

Замърсяване на водните тела в НП „Пирин“ от дифузни 
източници на замърсяване.: 



● Дифузно замърсяване от дейности по отглеждането на 
 животни и употреба на полученият органичен тор- Анализът 
 на резултатите, отразени в плановете за управление на р.  
Струма и р. Места, сочи, че дифузното замърсяване на  
водните тела в парка и контактната му зона по азот и  
фосфор, предизвикано от дейности свързани с  
животновъдството, може да бъде оценено като много слабо.  
Земеделските земи във всички общини са достатъчни да  
приемат получения в резултат на отглеждането на животни  
оборски тор, като при спазване на правилата за добри  
земеделски практики това не би довело до увеличаване на  
натиска върху водите. Предвид използването на територията 
 на парка за водоснабдяване с питейни води е необходим  
строг контрол върху достъпа на животните до  
съоръженията за водохващане и санитарно- охранителните  
им зони; 

Замърсяване на водните тела в НП „Пирин“ от дифузни 
източници на замърсяване: 



● Автомобилен и железопътен транспорт, както и дейности свързани с 
поддръжката на транспорта- Транспортът е основен източник на 
замърсяване на водите с нефтопродукти и въглеводороди, както и с 
продукти от разпадането им. Друг източник на въздействие са 
обезлесителните мероприятия по пътищата, когато се правят 
посредством пестициди. Установено е, че през зимните заснежени 
периоди, за поддържане на пътищата в парка се използва пясък, 
смесен с луга, замърсяваща с хлориди водния отток, което е 
недопустимо. Като цяло, площите подложени на въздействие от 
транспорта и свързаните с транспорта дейности са многократно по-
малки от площите подложени на въздействия от земеделски 
източници и интензивността на въздействието е значително по-малка 
от въздействието, оказвано от населените места; 

Замърсяване на водните тела в НП „Пирин“ от дифузни 
източници на замърсяване: 



● Нерегламентирани сметища за твърди битови отпадъци; 
 
● Сметища, хвостохранилища и последици от приключила минна 

дейност. 
 
● Атмосферни отлагания с валежите и в сухите периоди- Поради 

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

Замърсяване на водните тела в НП „Пирин“ от дифузни 
източници на замърсяване: 



 
При огледа на състоянието на съоръженията за водохващане на 

територията на парка беше установено, че преобладаващата част от 
тях не са оградени, достъпни са за хора и животни, капаците са в 
лошо състояние, като върху някои от тях са натрупани камъни и 
други подръчни материали.  

Водоснабдяването на обектите на парка се извършва без никаква 
водоподготовка и контрол върху качествата на използваната за 
питейно-битови цели вода. Необходимостта от такива се налага и от 
факта, че в парка няма пречистване на отпадъчните битово-фекални 
води от всички обекти, а в близост до тях често има водохващания. 

1.22. СОЦИАЛНА И ИКОНОМИЧЕСКА ОЦЕНКА  
1.22.1. Урбанизирана среда 
1.22.1.3. Оценка на техническата инфраструктура 
 водоснабдяване на обектите в НП 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 

♥ Всички проучвания и оценки в съществуващите информационни 
източници съответстват на целите на плана за управление, но в 
повечето случаи са остарели и се нуждаят от актуализиране, 
допълване и ново оценяване съгласно новата нормативна база (РДВ 
2000/60 ЕС, Наредба 4/ 2013 г. и др.). 

 
 ♥ За целта са извършени изследвания на 12 реки в 14 контролни 
пункта и на 14 езера и  на базата на получените резултати е 
направена оценка на химичното състояние на изследваните водни 
тела по Закона за водите, чл. 135, ал.1, т. 17, Стандартите за 
качество на околната среда (ДВ 4/2008 г.) и Наредба Н4 за 
характеризиране на повърхностни води (ДВ 22/5.03.2013 г.). 



♥ Резултатите от химичните анализи на водните проби от реките и 
езерата при пълноводие показват, че по показателите съдържание на 
разтворен кислород, сулфатни йони, неразтворени вещества, 
киселинност и електропроводимост, изследваните водни тела са в 
“много добро” състояние, но е установено  повишено съдържание на 
амониев и нитратен адот, с по-високи стойности в езерата, близо 10 
пъти по-високо от това в реките  (1,45 mg.dm-3 при изискване за 
умерено състояние от 0,08 до 0,16 mg.dm-3), а на нитратния азот 0,92 
mg.dm-3, съответстващо на “умерено” състояние.  
 ♥ Натоварването с органични вещества, обаче, е по-голямо в реките, 
където средната стойност на БПК5 е 2,41 mg.dm-3 срещу 1, 84 mg.dm-3 за 
езерата. Макар, че тези стойности се отнасят за “добро” състояние, 
някои от езерата попадат в “умерено” състояние, а някои от реките 
дори са по-замърсени от него. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 



♥ Паспортизирани са значимите точкови източници за замърсяване на 
повърхностните води и е установено, че в поречие Места единствената 
ГПСОВ, която пречиства води от населено място е тази в гр. Разлог, а за 
останалите точкови източници, основни пречиствателни съоръжения са 
утаители и маслоуловители или непречистените отпадъчни води се 
заустват във водните тела. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 

♥ Като се има предвид, че на територията на парка е организирано 
водохващане за питейно- битово водоснабдяване на голяма част от 
обектите и населените места във водосборите на р. Места и р. Струма, е 
недопустимо  системното дифузно замърсяване от септичните ями и 
липсата на канализационни системи. Въпреки изградените канализаци в 
изолирани случаи, непречистените отпадъчни води от тях се заустват 
отново във водните тела. 



♥ Установено е, че през зимните заснежени периоди, за поддържане 
на пътищата в парка се използва пясък, смесен с луга, 
замърсяваща с хлориди водния отток, което е недопустимо.  

 
 ♥ Дифузното замърсяване на водите в парка и контактната му 
зона по азот и фосфор, предизвикано от дейности, свързани със 
земеделието и животновъдството, може да бъде оценено като много 
слабо, но предвид използването на територията на парка за 
водоснабдяване с питейни води е необходим строг контрол върху 
достъпа на животните до съоръженията за водохващане и 
санитарно- охранителните им зони; 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 



за оказаното съдействие по време на срещите и  
теренно-проучвателните дейности на територията на парка към: 

 
г-н Росен Баненски  

инж. Николина Ангелинина 
инж. Мартин  Лазаров 
инж. Георги Клечеров 

инж. хим. Маргарита Клечерова  
Михаил Юлев 

БЛАГОДАРНОСТ 



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО ! 

ISO 9001-2008  
Certified Company 

 
www.pu-pirin.com 

 e-mail: office.pupirin@gmail.com 

http://www.pu-pirin.com/
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