
ВОДИ НА
БЪЛГАРИЯ

ИЗГОТВИЛ:
ИЛИАНА Т.  ИЛИЕВА-ДЪБОВА



Водите са основен компонент на
 природната среда и важен ресурс, без който е 
немислим животът на планетата. Те участват 

активно в 
кръговрата на веществата и 

енергията в природата и са свързващо звено между
 природните компоненти. Водите са изчерпаеми, но 

възобновими природни ресурси. 
Водите на България са представени от реки, езера, 

море, блата, подпочвени води.



Фактори за формиране на водите на 
България



Особености на водите на 
България:

•Малко количество води
•Неравномерно разпределение 

на водите 
•Срещат се всички видове 

води на сушата (без 
ледниците)



Пoвърхностните води са съвкупност от от 
водните обекти върху земната повърхност (реки, 

езера и блата), а по начин на образуване са 
свързани с трансформацията на валежите в 

течащи води в неголеми водни басейни. 

РЕКИ ЕЗЕРА БЛАТА



РЕКИ

1. Реките са къси, с малки речни системи.

2. Речната мрежа е неравномерно разпределена.

3. В най-североизточната част на страната няма 
реки.

4. Реките имат разнообразен режим. Пероди на 
маловодие се редуват с периоди на пълноводие. 

5. Неравномерният режим на реките затруднява 
всички дейности, свързани с тяхното използване



ОТТОЧНИ  ОБЛАСТИ  В  БЪЛГАРИЯ



ЕЗЕРА

1. По-малко разпространени на територията 
на България.

2. Наличие на почти всички видове езера по 
произход.

3. Повечето езера са с малки размери.

4. Преобладават ледниковите езера.



БЛАТА
Малко разпространени повърхностни 

водни обекти у нас. Най-силно 
повлияни от човешката намеса.

Алдомировско блато край Сливница

Аркутино



трансформирани валежни води, проникнали през почвата ив порите 
и пукнатините на скалите и акумулирани в залягащи водоносни 

хоризонти.

ПОДЗЕМНИ ВОДИ

1. Голямо разнообразие 

* по генезис – порови, пукнатинни, карстови

*по начин на залагане на водоносните пласове – 
грунтови и напорни 

* по минерализация и по количество



2. Повсеместно разпространение

3. Имат голямо значение  за 
водоснабдяването, особено в райони  без 

други водоизточници

4. Наличие на занчително количество 
минерални води

Схема на 
артезиански извор

Грунтови води



Минерални 
води

Те са едно от богатствата на България. Разкрити са около 600 естествени 
извора и около 400 чрез сондажи предимно по Черноморието и в Северна 

България. Разломите в земната кора са причина за широкото им 
разпространение.  Привързани са към няколко дълбоки разломни линии.

Клептуза - най-големият карстов извор в 
страната



ВОДНИ РЕСУРСИ

Включват всички видове водоизточници. Общият им годишен обем в 
средноводна година възлиза на около 20 млрд.м3 (в много влажна над 30 

млрд.м3 и  в много суха – под 10 млрд.м3). Разпределени на галва от 
населението, тези ресурси са ограничени.

Неблагоприятно обстоятелство е и неравномерното разпределение на 
водните ресурси по територията на страната и през годината.



ПРОБЛЕМИ

ЕСТЕСТВЕНО 
ПРОТИЧАЩИ

ПРЕДИЗВИКАНИ 
ОТ ЧОВЕКА

Наводнения и пресъхвания

Недостиг на вода за 
водоснабдяване, напояване

Изземване на води

Нерационално използване

Замърсяване 



Разгледайте  диаграмите и направете изводи за 
използваните водни ресурси и генерираните отпадъчни 

води за 2004 година.



РЕШАВАНЕТО НА ТЕЗИ ПРОБЛЕМИ ПРЕДПОЛАГА НОВ 
ПОДХОД КЪМ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВОДИТЕ. ИДЕЯТА ЗА 
УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И ОГРАНИЧЕНИТЕ ВОДНИ 

РЕСУРСИ НА СТРАНАТА НАЛАГАТ ПРОМЯНА В 
КУЛТУРАТА НА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ, ПРОМЯНА 

НА ОТНОШЕНИЕТО КЪМ ТЯХ.


