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ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО 
ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО И НОРВЕЖКИЯ 

ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ 2009-2014 Г. 
 

Грантове от ЕЕА и Норвежката програма са приноса на Исландия, 
Лихтенщайн и Норвегия за намаляване на икономическите и 
социалните различия и за укрепване на двустранните отношения с 16 
държави от ЕС в Централна и Южна Европа. 
 
 
Програма:  

 
BGO2.01 "ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ НА МОРСКИТЕ И ВЪТРЕШНИ 

ВОДИ« 
 

Информация за EEA Grants  

http://www.eeagrants.bg/bg/2009-2014/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8/%D0%B1%D0%B302-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8-%D0%B2%D1%8A%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8.html
http://www.eeagrants.bg/bg/2009-2014/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8/%D0%B1%D0%B302-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8-%D0%B2%D1%8A%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8.html
http://www.eeagrants.bg/bg/2009-2014/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8/%D0%B1%D0%B302-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8-%D0%B2%D1%8A%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8.html
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ИЗПЪЛНИТЕЛИ  

 
 

БЕНЕФИЦИЕНТ : 
 Геологически институт БАН       135719  EUR 
  Ръководител - проф. Алексей Бендерев 
 
 
ПАРТНЬОРИ : 
            1. Басейнова дирекция Източнобеломорски район     65 713  EUR 
   Ръководител - инж. Мария Бабукчиева 
             
             2. Басейнова дирекция Западнобеломорски район     55  029 EUR 
   Ръководител - инж. Ванина Мицева  
 
Гръцки консултанти  -  Фирма ECOS: 

Панос Панагополоус  
Ксенофон Ставрополоус 
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ЦЕЛ НА ПРОЕКТА 
 

Постигането на тази цел е свързано с идентификация, определяне и 
характеризирането им,  установяване на съвместни програми за 
мониторинг, включително прилагане на иновативни методи за 
мониторинг, оценка на  риска от замърсяване, използването на земята,  
уязвимостта на водните тела, оценка на количественото и химично  им 
състояние, като се вземе предвид променящата се среда (климатични 
промени и антропогенните дейности).  
 
Получените резултати спомагат за изготвяне на Вторите планове 

за управление на речните басейни 
 

Да се осигури по-добро управление на общите 
трансгранични подземни водни тела между Република 
България и Република Гърция, които  са изключително 

слабо проучени в хидрогеоложко  отношение.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА  

1.  Управление на проекта 
2.  Информационно осигуряване 

3.  Характеризиране на подземните водни тела 
4.  Идентификация на трансгранични водни тела 
5.  Предложение за адаптиране на програмите 
за наблюдение на трансграничните подземни 
водни тела 
6.  Публичност и разпространение на 
резултатите 

 
 

Работни пакети 
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 ОБЕКТ НА ИЗСЛЕДВАНЕ 
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ПО-ВАЖНИ  ДЕЙНОСТИ И 
РЕЗУЛТАТИ 

Събиране и систематизиране на информация 
Създаване на геобаза данни 

•Да е лесна за употреба от 
максимален брой 
потребители с различна 
квалификация; 

•Да съдържа достатъчна и 
необходима информация; 

•Да може да се допълва, 
развива и разширява в 
бъдеще; 

•Да позволява да се 
извършват необходимите 
анализи и изводи за 
решаване на конкретни 
задачи. 
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ПО-ВАЖНИ  ДЕЙНОСТИ И 
РЕЗУЛТАТИ 

Събиране и систематизиране на информация 
Създаване на геобаза данни 

ОСНОВНИ ГРУПИ ИНФОРМАЦИЯ В ГЕОБАЗАТА ДАННИ 
А.  ВОДНИ ТЕЛА  
Б.  ПОДЗЕМНИ ВОДИ  
В.  ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ  
Г.  ГЕОЛОГИЯ  
Д.  РЕЛЕФ  
Е. ЗЕМЕПОЛЗВАНЕ и ПОЧВИ  
Ж.  АНТРОПОГЕНЕН НАТИСК ВЪРХУ ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ 

З.  АДМИНИСТРАТИВНИ  
И.  ЗОНИ ЗА ЗАЩИТА НА ВОДИТЕ 

К.  КЛИМАТ  
Л.  ИНФОРМАЦИЯ ГРЪЦКИ ПОДЗЕМНИ ВОДНИ ТЕЛА 
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ПО-ВАЖНИ  ДЕЙНОСТИ И 
РЕЗУЛТАТИ 

Теренни изследвания 

Цел на теренните изследвания  - запознаване на екипа с  физикогеографските, 
геоморфоложките, геоложки, хидрогеоложки особености на изследвания район, като и 
с антропогенното присътвие в него.  Измерване на количествени и качествени 
характеристики  на водопунктове в района  и взимане на водни проби за анализ. 
  
Проведени 3 маршрута и описани  около 120 точки: 
2 в Източно-беломорски  район         1 в  Западнобеломорски район 
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ПО-ВАЖНИ  ДЕЙНОСТИ И 
РЕЗУЛТАТИ 

Теренни изследвания 
Измервания на водни количества и нива на 

подземни води – над 80 пункта 
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ПО-ВАЖНИ  ДЕЙНОСТИ И 
РЕЗУЛТАТИ 

Теренни изследвания 
Анализи на място – рН, електропроводност, 

свободен кислород, температура – над 80 
пункта 
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ПО-ВАЖНИ  ДЕЙНОСТИ И 
РЕЗУЛТАТИ 

Теренни изследвания 
Определяне на място на някои компоненти – 

NO3
-, NH4

+, SO4
2-,    
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ПО-ВАЖНИ  ДЕЙНОСТИ И 
РЕЗУЛТАТИ 

Теренни изследвания 
Взимане на водни проби  - 29 броя 

Анализирани в акредитирана лаборатория  
ДИАЛ 
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ПО-ВАЖНИ  ДЕЙНОСТИ И 
РЕЗУЛТАТИ 

Теренни изследвания 
Полево определяне на скоростта на 

инфилтрация  в 11 пункта 



www.eeagrants.org 

BG – GR GWB 

ПО-ВАЖНИ  ДЕЙНОСТИ И 
РЕЗУЛТАТИ 

Ревизия  на границите на водните тела 

Основен проблем  - досега границите на водните тела са отделени само 

по геоложки принцип (възраст и вид на скалите) , който не е най-подходящ 
в райони с разпространение на пукнатинни води, особено в планински 
райони. Често телата се  съставени от няколко изолирани фрагменти. 

Подходи за решаване: 
o  - Обединяване на  фрагменти от различни водни тела със сходни условия 

за формиране и движение на подземни води в тях; 
o  - Пренебрегване на малки изолирани разкрития, разположени във  водни 

тела с различна водообилност; 
o  - Отнасяне на малки изолирани разкрития на по-млади (кветернерни и 

неозойски ) водоносни скали  към  лежащи  под тях пукнатинни водни 
o  - Съобразяване на границите на подземните водни тела с  посоката на 

движение на подземните води в зависимост от геоморфоложки и 
хидрогеоложки фактори  - повърхностни водосбори и  вододели ; 

o  - Максимално възможно съобразяване с първоначалните граници на 
водните тела.  
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ПО-ВАЖНИ  ДЕЙНОСТИ И 
РЕЗУЛТАТИ 

Ревизия  на границите на водните тела 

Ново водно тяло  
BG3G000PtPg049 

Пукнатинни води  
-Източно Родопски комплекс 

Площ  -   
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ПО-ВАЖНИ  ДЕЙНОСТИ И 
РЕЗУЛТАТИ 

Административна характеристика  

Подземното водно тяло 
попада на територията на: 
•  4 области  - Хасковска, 
Кърджалийска, 
Смолянска и 
Пловдивска: 
• 26 общини  
•  около 600 населени 
места   
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ПО-ВАЖНИ  ДЕЙНОСТИ И 
РЕЗУЛТАТИ 

Геолого-хидрогеоложка характеристика 
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ПО-ВАЖНИ  ДЕЙНОСТИ И 
РЕЗУЛТАТИ 

Количествена характеристика  

Над 6000 извори и чешми 
 

Над 160 използване 
водоизточници  

 
 

Коефициент на инфилтрация -  6,3 % 
Модул на подземен отток       -  1,6  l/s . Km2 

Естествени ресурси                    -  10400 l/s 
Експлоатират се по-малко от 1%  - около 70 l/s 
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ПО-ВАЖНИ  ДЕЙНОСТИ И 
РЕЗУЛТАТИ 

Кaчествена характеристика 

Обработени 40 анализи,  на проби, взети от 8 пункта 
Не се установяват наднормени съдържания за: 

NH4
+, Ca2+, Mg2+, Na+, PO4

-, SO4
2-, Cl-  

As, Gd, Cr, Cu,  
електропроводност, обща твърдост, окисляемост 

 
  Единични наднормени стойности се наблюдават за: 
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ПО-ВАЖНИ  ДЕЙНОСТИ И 
РЕЗУЛТАТИ 
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ПО-ВАЖНИ  ДЕЙНОСТИ И 
РЕЗУЛТАТИ 

Оценка вероятност за трансграничен подземен пренос 

Пукнатинните подземни води са формирани в зоната на изветряне на твърдите масивни 
скали. Движение им  следва наклоните на склоновете на речните долини и дерета и в 
крайна сметка се дренират в тях. Държавната граница е прокарана изключително по 
вододела. Така че пукнатинните води, формиращи се северно от границата се насочват 
към българската, и съответно, пукнатинните води, формирани на юг от границата се 
оттичат към гръцката хидрографска мрежа. Това е предпоставката да няма пренос на 
пресни подземни води между България и Гърция. 



www.eeagrants.org 

BG – GR GWB 

ПРИЛАГАНЕТО НА ПОЛУЧЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ 
ПО ПРОЕКТА В ПУРБ 

 

В рамките на проекта се извърши: 
• промяна на границите на подземните водни тела,  
• събиране и систематизиране на  значително 
количество нова информация 
• изпробване на  нови методики за обработка  и анализ 
на данни 

В резултат на получените резултати  се редактираха, 
актуализираха  характеристики на подземните водни 
тела, които би трябвало да се вземат предвид при 
окончателното оформяне на ПУРБ. 
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