
 125 

 

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ 

СОФИЯ 

Том 
53 2020 

Брой 
1 

Volume Issue 

ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY  

SOFIA 

Получена: 20.12.2019 г. 

Приета: 22.01.2020 г. 

АНАЛИЗ НА АНТРОПОГЕННОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ 

ОТТОКА НА РЕКА ДОСПАТ 

И. Иванов1, Е. Бурназки2 

Ключови думи: рeка, Доспат, естествен отток, антропогенен натиск 

РЕЗЮМЕ 

Река Доспат е трансгранична река между България и Гърция, вливаща водите си в 

язовир на река Места на гръцка територия. Предоставят се характерни данни за реката и 

някои специфични особености на използването на водите. Анализът на антропогенния 

натиск върху реката на българска територия показва, че естественият отток след 1962 г. 

е силно нарушен. Чрез водохващане и два сравнително големи язовира след 2002 г. се 

прехвърля около 74% от средногодишния естествен отток на реката на границата с Гър-

ция за добив на електроенергия в поречието на река Марица. 

1. Въведение 

Река Доспат с притоците си и водосбор е западнородопска река. Географски е ляв 

приток на трансграничната река Места. Общата водосборна площ на реката е F = 742,7 km
2
, 

от която 85,3%, т.е. 633,5 km
2
 са разположени на територията на Република България. 

Водосборът на реката в България е над кота 600 m със средна надморска височина 

Нср = 1375 m. Водосборът е предимно планински и около 70% горист. Дължината на ре-

ката до границата е L = 96,2 km. Наклонът на реката е твърде разнообразен – в горното 

течение (над язовир „Доспат“) е незначителен (в някои участъци реката меандрира), след 

язовира до границата силно нараства. Средният наклон на реката до границата е 14,29%. 

Реката няма много притоци. В горното течение притоците ѝ са предимно дерета. Най-
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големият приток е р. Караджа дере (Сърнена река) – ляв приток с водосборна площ 

181,1 km
2
, която е 28,6% от водосбора на река Доспат на територията на България. Във 

водосбора на този приток е изграден и функционира хидрокомплексът „Широка поляна“ 

с основен язовир „Широка поляна“. Във водосбора на река Доспат на територията на Ре-

публика България са функционирали пет хидрометрични пункта (Хидрологически спра-

вочник, 1981, 1982), открити и закрити в различен период от време. Три от хидромет-

ричните пункта са във водосбора на р. Караджа дере. Два от пунктовете на главната 

река, от които единият (при село Барутино) е функционирал много късо време и има 

пълноценни данни само за три години – 1947 г., 1948 г. и 1949 г. Другият пункт на глав-

ната река, открит през 1946 г. (№ 260 при тогавашното село Доспат) с водосборна площ 

236 km
2
 със средна надморска височина Нср = 1450 m, е закрит през 1967 г. Има пълно-

ценни данни от измерване на речния отток в продължение на 21 години. Данните от този 

хидрометричен пункт са базови за определяне на естественото водно количество на 

р. Доспат на територията на България. 

2. Река Доспат – специфични особености 

Река Доспат притежава някои специфични особености. Тя е географски ляв при-

ток на трансграничната река Места на територията на Република Гърция. Всичките при-

тоци на реката са на територията на България и нито един (колкото и малък да е) не е от 

водосбора на р. Места на територията на Република България. Оттокът на реката и при-

тоците ѝ се формира от водосбора на територията на България. Водите на реката и при-

тоците ѝ са силно антропогенно нарушени. Средно около 72 ÷ 73% от оттока на реката 

се използват за добив на ел.енергия, от които 58,5 ÷ 60,0% чрез каскада „Доспат – Въча“ 

и 13,5 ÷ 14,0% – чрез Баташки водносилов път. Водосборът на реката е разположен в За-

падните Родопи и нито един негов водоизточник на повърхностни води не попада в друг 

речен водосбор на територията на Република България. 

От изложеното по-горе е малко трудно за обяснение защо в някои източници се 

твърди, че река Доспат е река от поречието на р. Места. За радост, меко казано, това 

твърдение не се подкрепя от Западно-беломорска басейнова дирекция (ЗББД), но то не е 

ярко откроено в плана за басейновото управление. За съжаление твърдението, че 

р. Доспат е река от поречието на р. Места съдържателно е отразено и заложено в меж-

дуправителствената Спогодба между Република Гърция, и Република България за изпол-

зване на водите на р. Места от 1995 г. [1] и досега това не е коригирано. Това може 

единствено да бъде обяснено с географската особеност на реката, че тя е само приток на 

р. Места на територията на Република Гърция и с нищо друго. Може би причината за то-

ва се крие в историческото минало, не в настоящето. Съдържателната страна на въпроса 

е друга. Приемането на р. Доспат като река в поречието на р. Места на територията на 

Република България е меко казано добра услуга на Република Гърция в сагата за водите 

на река Места. Това не се нуждае от доказателство, то е включено в съдържанието на 

Спогодбата (чл. 1) за водите на р. Места между Гърция и България, което е едно очевид-

но постижение на гръцката дипломация и то успешно ще се използва след изтичане на 

срока на Спогодбата през 2031 г. Без да предсказваме възможното бъдеще на проблема 

за водите на р. Места между Република Гърция и Република България, посочените по-

горе специфични особености на реката подсказват, че р. Доспат по философията за ба-

сейновото управление на територията на страната трябва да се третира независимо от 

плана за басейновото управление на р. Места. Това се изисква и от особеностите на се-

гашната демографска характеристика на водосбора на реката. Във водосбора са разпо-

ложени 16 населени места от три различни административни области, от които: 
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гр. Доспат – общински център, включващ седем села, административно принадлежи към 

Област Смолян; гр. Сърница – община, включваща две села: Побит камък и Медени по-

ляни в непосредствена близост до гр. Доспат, административно към Област Пазарджик и 

четири населени места (села) – Осина, Ваклиново, Жижево и Кочан (с. Фъргово е разпо-

ложено на вододела Доспат – Места), административно към Община Сатовча, Благоев-

градска област. Тези демографски особености са очевидни трудности в реализацията на 

басейновото управление, но по-леко преодолими, ако р. Доспат се разглежда като само-

стоятелна река, но значително по-трудно, ако тя се третира като река в басейна на 

р. Места на територията на Република България. Подходите на използване и опазване на 

водния ресурс във водосбора, качеството на водите, прехвърлянето на водни маси от 

р. Места в р. Доспат и философията на басейновото управление на трансграничната река 

Места налагат проблемите за водите на р. Доспат да са в обхвата на функциите на За-

паднобеломорска басейнова дирекция на управление на водите. 

3. Антропогенни въздействия върху оттока на река Доспат и 

притоците ѝ 

Оттокът на р. Доспат обикновено се третира като ненарушен, т.е. естествен отток, 

до момента, докато от водосборния басейн на реката не се отнемат и прехвърлят води в 

други поречия. Това е логично, тъй като до този момент във водосбора на реката не е 

имало източници на водопотребление, които количествено, макар и някои от тях систе-

матично, да са оказвали видимо влияние върху естествените води на реката. 

Във водосбора няма развито поливно земеделие и практически използваните води 

за поливане на малки площи в равнинната част на гр. Доспат и с. Барутин, и градинки в 

селата през летните месеци, като се вземе под внимание, че коефициентът на безвъз-

мездно изразходваните води за напояване при гравитачната технология е от порядъка на 

0,65, са малки и тези загуби, може да се каже, не дават отражение върху естествения 

отток на реката на границата. Загубата от питейно-битовото и промишлено водопотреб-

ление е също така незначителна поради неголемия брой население във водосбора и от-

съствие на силно водоемка промишленост, от една страна, и от друга – голямата въз-

връщаемост на тези води в речната система. 

Исторически за начало на антропогенното нарушаване на естествените води на 

р. Доспат може да се приеме пускането в експлоатация на хидровъзела „Широка поляна“ 

през 1962 г. Второто съществено антропогенно въздействие върху водите на р. Доспат е 

пускането в експлоатация на хидровъзела „Доспат – Тешел“, който е горната част от 

каскадата „Доспат – Кричим“. 

За да се добие представа за размера на антропогенното въздействие върху водите 

и речната система на р. Доспат, е от значение да се разгледат поотделно хидровъзелът 

„Широка поляна“ и хидрокомплексът „Доспат – Тешел“. 

3.1. Хидровъзел „Широка поляна“ 

Хидровъзелът „Широка поляна“ е изграден със задача да прехвърли част от води-

те на левите притоци на р. Доспат към язовир „Васил Коларов“ (сега язовир „Голям Бег-

лик“), за да се преработват от електроцентралите на Баташкия водносилов път (фиг. 1). 

Тази идея първоначално е била разработена в идейния проект на Баташкия водносилов 

път, но поради изграждането на каскадата „Доспат – Кричим“ тя е отпаднала. По-късно, 

при съгласуването на разработките по трите каскади – „Доспат“, „Батак“ и „Сестримо“, 
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тази идея е била подновена и са разработени проекти за прехвърляне на част от доспат-

ските води към каскада „Батак“. Проектите са били утвърдени през 1958 г., а строител-

ството започва през 1959 г. Възелът е пуснат в експлоатация през 1962 г. 

 

а) Инженерна схема на хидровъзел „Широка поляна“, взета от [2] 

 

б) Визуална схема на хидровъзел „Широка поляна“ 

Фиг. 1 

Хидровъзелът „Широка поляна“ се състои от: основен язовир „Широка поляна“; 

няколко по-малки водоеми – „Блатото“, изравнители „Киреева река“ и язовир „Дженев-

ра“; помпени станции „Караджа дере“ и „Дженевра“; водохващания; деривационни ка-

нали и тунели (фиг. 1). 
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Язовир „Широка поляна“. Има полезен обем 20,6.10
6
 m

3
, мъртъв обем 3.10

6
 m

3
, 

залята площ 4300 da, от които 1800 da гори, останалите – ливади и мочурища. Язовирна-

та стена е бетонно-гравитачна, висока 21,20 m, дължина на короната 80 m. Изградена е 

на р. Киреева, десен приток на р. Караджа дере. Посредством напорна деривация язо-

вир „Широка поляна“ е свързан с язовир „Голям Беглик“. 

Водите на р. Караджа дере (Сърнена река) и притоците ѝ в горното течение – 

р. Киреева, р. Говедарци и р. Бакинбаш, се улавят и се изравняват в седмичен изравнител 

бент „Киреева река“. Обемът на изравнителя е 121 500 m
3
. 

Водите от изравнителя се изпомпват с помпената станция „Караджа дере“ от три 

двустъпални помпи на средна височина 96,7 m по напорен тръбопровод D = 1100 mm и 

Q = 2,8 m
3
/s за трите помпи до язовир „Блатото“. В средна година помпената станция 

вдига 24,56.10
6
 m

3
. Водите на Караджа дере се изливат в язовир „Блатото“, чието пред-

назначение е да повдигне нивото на необходимата кота и да се създадат условия за гра-

витачното им прехвърляне в язовир „Широка поляна“, както и да задържи водите от соб-

ствената си водосборна област. 

Язовирната стена на язовир „Блатото“ е земнонасипна с максимална височина 

9,1 m и дължина на короната 60 m. Язовирът е съединен с язовир „Широка поляна“ чрез 

необлицована траншея с трапецовиден профил (ширина на дъното 2,5 m) и дължина 

793 m. Оразмерена е за Q = 3,0 m
3
/s. Максимална дълбочина на канала 8 m. 

Язовир „Дженевра“ няма отношение към водите на р. Караджа дере и тук не се 

разглежда. Сумарно от левия приток на р. Доспат – р. Караджа дере средногодишно се 

отнемат 34,56.10
6
 m

3
, от които 10.10

6
 m

3
 собствени води от площта на язовир „Блатото“ 

и язовир „Широка поляна“ и чрез язовир „Широка поляна“ се прехвърлят в язовир „Го-

лям Беглик“. 

3.2. Хидрокомплекс „Доспат – Тешел“ 

 

Фиг. 2. Схема на хидровъзел „Доспат – Тешел“ 
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Хидрокомплексът е първото стъпало от каскадата „Доспат – Въча“ (фиг. 2). По 

данни от последното изменение на схемата на каскада „Доспат – Кричим“ през 1962 г., 

хидрокомплексът се състои от: язовир „Доспат“; събирателна деривация (СД) „Вищери-

ца – Канина“; СД „Сатовченска Бистрица“ (и двете от поречието на р. Места); водовзе-

мане „Змеица“ от р. Караджа дере, ляв приток на р. Доспат; язовир „Барутин“, лява и 

дясна СД за водите от притоците на р. Въча в горното течение на реката; ВЕЦ „Тешел“ и 

ВЕЦ „Девин“. От тях непосредствено отношение към изменението на оттока (водите) на 

р. Доспат имат съоръженията: язовир „Доспат“; комплексът „Караджа дере – Змеица“ и 

събирателната деривация „Барутино“, или хидровъзелът „Барутино“. 

По проект чрез хидровъзел „Барутин“ е било предвидено да се събират водите от 

водосборната област на р. Доспат след язовир „Доспат“ и останалите води от р. Караджа 

дере след водохващане „Змеица“ в язовир „Барутин“ и помпено да се прехвърлят в глав-

ния тунел на ВЕЦ „Тешел“. Този комплекс не е реализиран досега. Водният ресурс на 

р. Доспат в участъка на с. Барутин е неоползотворен и би могъл да бъде обект на бъдещо 

използване в съответствие с идеята на предвидения и разработен по-рано проект или по 

друга схема (след обосновка на количеството на ресурса, който в съответствие с проекта 

не е малък – 28,7.10
6
 m

3
 средногодишно). 

Язовир „Доспат“. Язовирът е изграден на р. Доспат в непосредствена близост до 

с. Доспат (сега гр. Доспат). Съгласно техническия проект стената на язовира е каменно 

насипна с глинено ядро, висока 56,6 m. Отвеждането на високите води се осъществява 

чрез траншеен преливник на левия бряг на реката и бързоток с дължина 300 m. Водовзе-

мането е чрез цилиндрична кула с диаметър 4,5 m и височина 42,5 m. Водовземният ту-

нел е с диаметър 3,1 m. Общият завирен обем е 445 милиона m
3
, от които 425 милиона 

m
3 
полезен обем и 20 милиона m

3
 мъртъв обем

1
. Залятата площ на езерото е 22 000 da. 

В язовир „Доспат“ по проект е предвидено да се изравняват води от водосбора на: 

СД „Вищерица – Канина“ (пусната в експлоатация 1970 г.) и СД „Бистрица“ (пусната в 

експлоатация 1968 г.); собствени води на р. Доспат от водосборната област на реката над 

язовирното езеро; хидровъзел „Караджа дере – Змеица“ и хидровъзел „Барутин“, както и 

води от водосбора на р. Въча чрез лява и дясна събирателни деривации. 

Данни за прехвърлените води от водосбора на р. Места в язовир  „Доспат“, взети 

от различни източници, са дадени в табл. 1. 

4. Отнети води от река Доспат и прехвърлени за добив на 

ел.енергия  

а) чрез каскада „Доспат – Въча“ 

Отнетите средногодишни водни обеми по данни от различни източници са даде-

ни в табл. 1. 

Таблица 1. Отнети средногодишни водни обеми (в милиони m
3
) от р. Доспат 

за добив на ел.енергия чрез каскада „Доспат – Въча“, по данни от различни 

източници 

източник [3] [4] [6] [ЗББД] по наши данни 

сумарно отнети води 138,6 135 147 138 143,4 

                                                           
1
 По данни от ЗББД общият завирен обем на яз. Доспат е 446,4.106 m3, полезният обем 

Wп = 431,4.106 m3, мъртвият обем Wм = 15.106 m3. 
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Според [3] сумарният обем 138,6.10
6
 m

3
 се състои от 105.10

6
 m

3
 собствени води на 

р. Доспат до язовир „Доспат“ и 33,6.10
6
 m

3
 води от р. Караджа дере – шахта „Змеица“.  

Според [4] обемът 135.10
6
 m

3
 се състои от 105.10

6
 m

3
 собствени води от р. Доспат 

до язовир „Доспат“, 18.10
6
 m

3
 – хидровъзел „Караджа дере“ и 12.10

6
 m

3
 водохващане 

„Беладоново дере“.  

Според ЗББД обемът 138.10
6
 m

3
 е 98.10

6
 m

3
 собствени води на р. Доспат до язовир 

„Доспат“ и 40.10
6
 m

3
 води от р. Караджа дере – шахта „Змеица“. 

По наши данни от водосбора на р. Доспат чрез хидровъзела „Доспат – Тешел“ от 

1970 г. до 2002 г. се отнемат средногодишно: 109,8.10
6
 m

3
 собствен отток на р. Доспат; 

33,6.10
6
 m

3
 от р. Караджа дере – шахта „Змеица“, т.е. сумарно 143,4.10

6
 m

3
. През 2002 – 

2003 г. е пусната в експлоатация СД „Осина“ със средногодишен обем води 11,3.10
6
 m

3
, 

които постъпват в язовир „Доспат“.  

Следователно от 2002 г. средногодишно от водосбора на р. Доспат се отнемат 

чрез каскада „Доспат – Кричим“ 154,7.10
6
 m

3
. Като се вземат под внимание и водите, ко-

ито се отнемат от язовир „Широка поляна“ и подават в язовир „Голям Беглик“ – 

34.10
6
 m

3
, то сумарно от водосбора на р. Доспат се отклоняват средногодишно 

(154,7 + 34,0).10
6
 m

3
 = 188,7.10

6
 m

3
. 

б) чрез каскада „Баташки силов път“ 

От водосбора на р. Караджа дере чрез язовир „Широка поляна“ се отклоняват 

средногодишно 34.10
6
 m

3
 в язовир „Голям Беглик“. 

5. Заключение 

Река Доспат е Западнородопска река, географски е ляв приток на трансграничната 

река Места на територията на Република Гърция. По водосбор и притоци на територията 

на България няма връзка с поречието на р. Места. Оттокът на реката се формира от во-

досбора на територията на Република България и е силно антропогенно нарушен. Чрез 

водохващане и два сравнително големи язовира значителни обеми средногодишно се 

прехвърлят за добив на ел.енергия в две направления: 34.10
6
 m

3
 – в направление „Баташ-

ки водносилов път“, и 154,7.10
6
 m

3
 – в каскада „Доспат – Въча“. Сумарно се отнемат и 

прехвърлят 73,6% от средногодишния естествен отток на реката (W = 255.10
6
 m

3
) на гра-

ницата с Гърция. По експлоатационен воден индекс WEI [10] р. Доспат за периода от 

1969 г. досега е подложена на голям воден стрес. 

От съображения за облекчаване на бъдещите взаимоотношения между Република 

Гърция и Република България относно използване на водите на р. Места, р. Доспат може 

и е целесъобразно да се третира като трансгранична, независима от р. Места. 
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ANALYSIS OF ANTHROPOGENIC IMPACT ON THE DOSPAT 

RIVER WATER DISCHARGE 

I. Ivanov1, E. Bournaski2 

Keywords: river, Dospat, natural flow, anthropogenic pressure  

ABSTRACT 

The Dospat River is a cross-border river between Bulgaria and Greece and drains its 

waters into a reservoir on the Mesta River in Greek territory. Characteristic data of the river 

and some specific features of water use are described. The analysis of the anthropogenic 

pressure on the river in Bulgarian territory shows that the natural flow after 1962 is severely 

disturbed. Through water abstraction and two relatively large dams, about 74% of the average 

annual natural flow of the Dospat River at the Greek border is transferred after 2002 to the 

Maritza River basin for electricity production. 
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