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Abstract. Groundwater bodies located next to the state boundaries between Bulgaria and Greece are very low ex-
plored from the hydrogeological point of view. It is necessary to estimate the direction and rate of groundwater flow 
across the States boundary, and to coordinate States’ efforts to improve the protection of groundwater, to promote 
sustainable water use, and to contribute to the control of the potencial transboundary water problems. This requires 
application of GIS approaches to enable to carry out groundwater characterizations and analyses, as well further char-
acterization to meet the requirements of the Water Framework Directive.
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Въведение. Едно от изискванията на Европейското 
законодателство по отношение на водите е да се оп-
ределят и да се гарантира добро управление на така 
наречените трансгранични водни тела. Обект на 
настоящото изследване са подземните водни тела, 
разположени до границата на България с Гърция. 
По-голяма част от тях, предвид планинския харак-
тер на района, слабата  населеност и отсъствие на 
стопанска дейност, са слабо проучени в хидрогео-
ложко отношение. За по-доброто им управление е 
необходима идентификация на водните тела, ха-
рактеризирането им (първоначална и допълнителна 
характеристика според изискванията на приложе-
ние 2 – т. 2.2. на РДВ), оценка на видовете натиск и 
въздействия върху количественото и химическото 
състояние на подземните води, риска от замърся-
ване, използването на земята и уязвимостта на вод-
ните тела, оценка на количественото и химичното 
им състояние като се вземе предвид променящата 
се среда (климатични промени и антропогенни дей-
ности), разработване на съвместни програми за мо-
ниторинг, включително прилагане на иновативни 
методи. Настоящото изследване е първа стъпка за 
прилагане на научен подход в това отношение и е 
свързано с разработване на информационното обез-
печаване, необходимо за постигане на тези цели. 
Крайгранични подземни водни тела с Гърция. 
Съг  ласно Рамковата директива на водите (РДВ) от  

2000 г. са отделени подземни водни тела (Mihaylo-
va et al., 2006), като 86 попадат в  Басейнови дирек-
ции Западно-  и Източнобеломорски район. От тях 
18 са разположени на територии, непосредствено 
до държавната граница между България и Гърция 
(табл. 1). На територията на Западнобеломорския 
район, в поречието на реките Струма, Места и 
Доспат са 8, а във водосбора на р. Марица и Арда 
(Източнобеломорски район) са останалите 10. 

Разглежданите подземни води се характери-
зират с различни водовместващите скали, прос-
транствени характеристики, водообилност, коли-
чествени и качествени показатели, степен на изу-
ченост и т.н. Те могат да се разделят на 3 групи. 
В първата се включват вод ни тела, привързани 
към поров тип колектори – терасните материа-
ли на реките Струма, Места, Марица и Арда и 
нео зойските наслаги в долините на същите реки. 
Те се характеризират с ясно изразени водоносни 
хоризонти и по-висока водообилност, особено за 
алувиалните водоносни хоризонти. Поради отно-
сително по-ниската надморска височина и зарав-
нения терен те са относително по-урбанизирани 
и населени. Водите им се използват в голяма сте-
пен и те са много по-добре изучени. Останалите 
подземни водни тела, с карстови, карстово-пук-
натинни и пукнатинни води, заемат главно сла-
боизучени планински райони. 
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Организация на информационно обезпечаване. 
Спе цификата на разглежданите водни тела, пове-
чето от които са с недостатъчна хидрогеоложка ин-
формация, налагат прилагането на косвени методи 
за регионална оценка на хидрогеоложките условия, 
основани на косвени анализи на геоморфоложки, 
климатични, геоложки особености, позволяващи 
да се получат достоверни резултати. Прилагат се 
главно методи, посочени в част от ръководствата 
на Рамковата директива за водите. Част от налич-
ната информация е използвана от Басейновите ди-
рекции при изготвяне на плановете за управление 
на речните басейните, систематизирани в отделни 
бази данни, таблици и ГИС (фиг. 1), които трябва 
да бъдат обобщени в една обща геобаза данни. Тя 
ще се допълва с допълнителна информация от раз-
лични източници: топография, DEM, земеползва-
не, геоложки и хидрогеоложки условия, климатич-
ни характеристики, водни обекти, пространствена 
характеристика на екосистеми, точкови и дифузни 
източници на замърсяване, всички със съответната 
привързана информация. Ще се приложат различ-
ни методи за изготвяне на нови помощни слоеве в 
ГИС, които да са основа за изясняване на хидро-
геоложките условия в разглежданите водни тела и 
да се изградят концептуални модели за подземни-
те водни тела.
Изводи. Прилагането на предложения подход ще 
позволи да се актуализират първоначалните и до-
пълнителните характеристики на водните тела, да 
се направи оценка на подхранването им, връзки-
те с екоситеми, на натиска и риска, предложения 
за мониторинг и др. при отсъствие на достатъчна 
хидрогеоложка информация. Получените резулта-
ти ще са основа за оценка за наличието на трансгра-

ничен пренос на подземни води между България и 
Гърция и предложения за определяне на трансгра-
нични подземни тела между двете страни. 
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Таблица 1. Крайгранични водни тела с Гърция 

Код на водно тяло Име на водно тяло Район на басейново 
управление Тип колектор Площ,

km2

BG3G000000N011 порови води в Неоген – Свиленград-Стамболово Източнобеломорски поров 722,13
BG3G0000Pg3021 пукнатинни води – Смолян Източнобеломорски пукнатинен 348,96
BG3G00000Pg022 пукнатинни води – Рудозем Източнобеломорски пукнатинен 99,96
BG3G00PtPg2024 пукнатинни води – Ивайловградски масив Източнобеломорски пукнатинен 280,15
BG3G00000Pt046 пукнатинни води – Централнородопски комплекс Източнобеломорски пукнатинен 4163,56
BG3G00000Pg028 пукнатинни води – Източнородопски комплекс Източнобеломорски пукнатинен 3271,18
BG3G000000Q048 порови води в Кватернер – Свиленград-Стамболово Източнобеломорски поров 164,13
BG3G00000Pt039 карстови води – Настан-Триградски басейн Източнобеломорски карстов 224,80
BG3G00000Pt040 карстови води – Ермореченски басейн Източнобеломорски карстов 41,67
BG3G00000Pt043 карстови води – Смолянски масив Източнобеломорски карстов 158,40
BG4G000000Q002 порови води в Кватернер – Кресна-Сандански Западнобеломорски поров 123,34
BG4G000000Q009 порови води в Кванернер – Гоце Делчев Западнобеломорски поров 95,55
BG4G000000N012 порови води в Неоген – Сандански Западнобеломорски поров 632,33
BG4G000000N017 порови води в Неоген – Гоце Делчев Западнобеломорски поров 182,28

BG4G000PtPz025 пукнатинни води в Беласишко-Огражденско-
Малешевско-Осоговски метаморфити Западнобеломорски пукнатинен 130,19

BG4G000PtPz026 пукнатинни води в Западнородопски метаморфити – 
гнайси, шисти, мрамори, амфиболити Западнобеломорски пукнатинно-

карстов 1317,63

BG4G0001Pt1030 пукнатинно-карстови води в Сатовчански карстов 
басейн – Долнодряновски плутон Западнобеломорски пукнатинно-

карстов 603,12

BG4G0001Pt1036 пукнатинно-карстови води в Гоцеделчевски карстов 
басейн (Тешовски плутон) Западнобеломорски пукнатинно-

карстов 464,47

Фиг. 1. Стъпки при организиране и използване на информацията 


