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СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА 

БДЧР – Варна - Басейнова дирекция за Черноморски район - Варна  

ВЕЦ – водноелектрическа централа  

ВТ – водно тяло; водни тела  

е.ж. – еквивалентни жители  

ДВ – Държавен вестник 

ЕК – Европейска комисия  

ЗВ – Закон за водите  

ЗЗ – защитена зона  

ИВТ – изкуствени водни тела  

ИИЗ – изключителна икономическа зона 

МОСВ – Министерство на околната среда и водите  

МС – Министерски съвет  

ПБН – питейно – битови нужди  

ПВТ – Подземно водно тяло 

ПОРН – Предварителна оценка на риска от наводнения  

ПоМ – Програма от мерки 

ПРСР – Програма за развитие на селските райони  

ПС – Помпена станция  

ПСОВ – Пречиствателна станция за отпадъчни води  

ПСПВ – Пречиствателна станция за питейни води  

ПУРБ – План за управление на речните басейни  

ПУРН – План за управление на риска от наводнения  

РДВ – Рамкова директива по водите  

РДМС – Рамкова директива за морска стратегия 

РЗПРН – Райони със значителен потенциален риск от наводнения  

РЛ – Регионална лаборатория 

СКОС – Стандарти за качество на околната среда  

СМВТ – Силномодифицирани водни тела  

ХПК – химична потребност от кислород 

ХТС – хидротехническо съоръжение 
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I. Въведение 

 

Дейностите по актуализация на Плана за управление на речните басейни са в 

съответствие с изискванията на чл. 5 и чл. 14 от Рамковата директива за водите, както и 

текстовете транспонирани в Глава Десета „Управление на водите”, Раздел ІV на Закона за 

водите „Характеризиране на района за басейново управление на водите” (Нов – ДВ, бр. 65 от 

2006 г., в сила от 11.08.2006 г, (изм. – ДВ, бр. 47 от 2009 г., в сила от 23.06.2009 г ,Доп. – ДВ, 

бр. 61 от 2010 г., изм. ДВ Бр.53 от 27.06.2014г.), където: 

 

Чл. 156з. За всеки район за басейново управление на водите или за частта от 

международен район се извършват:  

1. анализ на неговите характеристики,  

2. преглед на въздействието от човешка дейност върху състоянието на повърхностните и 

подземните води, и  

3.  икономически анализ на водоползването по чл. 192, ал. 2, т. 1.  

Чл. 156и. (1) Анализът по чл. 156з, т. 1 се извършва при условия и по ред, определени в 

наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 2 и наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 9.  

(2) При извършване на анализа по ал. 1 се определят:  

1. повърхностните и подземните водни тела;  

2. силно модифицираните и изкуствените повърхностни водни тела;  

3. типовете повърхностни водни тела за всяка категория:  

а) реки;  

б) езера;  

в) преходни води;  

г) крайбрежни води.  

Чл. 156к. Прегледът на въздействието по чл. 156з, т. 2 включва определяне на водните 

тела, за които съществува риск да не постигнат поставените цели за опазване на околната 

среда.  

Чл. 156л. Информацията по чл. 156з – 156к се преразглежда и при необходимост се 

актуализира на всеки 6 години след първата актуализация.  
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На основание чл. 168б. (1) За всеки район за басейново управление се публикуват и обявяват 

на обществеността, включително на водоползвателите, за консултации и писмени становища:  

1. график и работна програма за разработване на плана за управление на речния басейн и 

обществените обсъждания, които е необходимо да се проведат.  

2. междинен преглед на установените проблеми, свързани с управлението на водите  

3. проект на план за управление на речния басейн  

 

Междинният преглед на значимите проблеми е изготвен в съответствие с: 

1. Работната програма за разработване на Плана за управление на Черноморския 

басейнов район; 

2. На база на извършен анализ на антропогенното въздействие и натиск в периода 

2010 – 2013г. 

http://www.bsbd.org/bg/index_bg_5586363.html
http://www.bsbd.org/bg/index_bg_5586363.html
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Докладът осигурява информация за значимите видове въздействия, на база на които са 

определени проблемите в областта на водите. Очертани са идеи за това как да се справим с 

тях на ниво басейново управление, както и предложения за мерки за достигане на 

екологичните цели – постигане и поддържане на добро състояние на водите.  

Участието на всички икономически сектори и обществеността на този етап е от ключово 

значение за вземане на правилните решения, относно справянето със значимите проблеми в 

управлението на водите. Всички участници в планирането имат своето място и ползи от 

изпълнението на плана, както и интерес към адекватното управление на водите. За 

цялостното изпълнение на Плана за управление на речните басейни са необходими съвместни 

координирани усилия на държавните институции, заинтересованите страни, общинските и 

областни управи, неправителствените организации и водоползвателите. 

През 2016 г. с утвърждаването на актуализирания План за управление на речните басейни 

в Черноморски басейнов район /2016 - 2021г./ ще бъдат очертани дългосрочните цели за 

управление на водите, в т.ч. Планът ще съдържа мерки и действия, координирани с бизнес, 

предприемачи, местно партньорство, водоползватели, изследователи и публични органи. На 

основание чл. 160 от Закона за водите Планът ще бъде приет от Министерски съвет по 

предложение на Министъра на околната среда и водите. Същият може да бъде подкрепен от 

нови законови изисквания или други програми за действия, които ще бъдат оформени в 

процеса на планиране управлението на речните басейни.  

Плановете за управление на речните басейни се обновяват веднъж на шест години, така 

че след този цикъл следващата възможност за участие във вземането на решения по въпроси, 

свързани със значимите проблеми в управлението на водите, ще бъде възможно през 2019 г. 

при следващата актуализация на ПУРБ. 

 

II. Участие на обществеността  

 

Участието на заинтересованите страни при определяне на значимите проблеми в 

управлението на водите е регламентирано от Закона за водите (чл. 168б, ал.1 т.2) и РДВ 

2000/60/ЕС (чл.14). 

Процесът на разработване на Плана за управление на речните басейни предоставя реална 

възможност правилно да се определят проблемите, свързани с управлението на водите, да се 

включи експертен опит, да се приемат заложените в Програмата от мерки (ПоМ) мерки, да се 

идентифицират на ранен етап потенциалните конфликти и да се повиши възможността 

същите да бъдат избегнати чрез активно участие на заинтересованите страни и 
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обществеността. Всеки етап в процеса на изготвяне на ПУРБ завършва с обобщаване, 

споделяне и консултиране на информацията с тях.  

 

Басейнова дирекция за Черноморски район - Варна ще продължи да работи със 

заинтересованите страни по време на процеса на актуализиране и изпълнение на ПУРБ 2016 -

2021 г. 

 

III. Цели на Междинния преглед на значимите проблеми  

 

Докладът представя идентифицираните значими проблеми, въздействащи върху водните 

тела в Черноморския басейнов район.  

 

Най-общо причините за недоброто състояние на водите в Черноморския басейнов район 

са свързани със замърсяване от точкови и дифузни източници, физични изменения, 

водовземане и поддържане на воден отток и ползване на водните обекти. Тези проблеми до 

голяма степен са причинени от различни икономически дейности, но има и такива, които са в 

резултат от естествени природни процеси (наводнения, ерозия, абразия и др.). Това означава, 

че отделните предприятия, организации и потребители на вода могат да повлияят и да бъдат 

засегнати от няколко идентифицирани значими проблема.  

В таблицата по-долу са представени видовете натиск с основните икономически сектори 

(източници на натиск), и връзката им с установените значими проблеми в управлението на 

водите. 

 

Икономически 

сектор / 

Източник на 

натиск 

Натиск Въздействие 

Значими 

проблеми в 

управлението на 

водите 

В и К,  

население, 

промишленост, 

селско 

стопанство, 

компании за 

производство на 

електроенергия,  

Производство на 

електроенергия / ВЕЦ; 

Водовземане; 

Изменение на оттока 

Влияние върху 

непрекъснатостта на 

реката 

Водовземане и 

изменение на 

воден отток; 

Изменение на посоката на 

подземните води в 

резултат на просмукване 

на морска осолена вода в 

подземните води  

(интрузия) 

Интрузия 
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промишленост Нерегламентирани 

зауствания на 

промишлени 

отпадъчни води; 

 

Нереконструирани и 

неефективни 

промишлени 

пречиствателни 

станции 

 

Площадки на 

действащи 

индустриални 

мощности;  

Органично замърсяване;  

 

Замърсяване с хранителни 

елементи;  

 

Химично замърсяване;  

 

Повишаване на 

температурата 

Замърсяване с 

опасни вещества; 

В и К,  

население 

Неизградени ГПСОВ 

на населените места, 

които имат изградена 

канализация; 

 

Нереконструирани и 

неефективни ГПСОВ 

на населените места; 

 

Неизградени 

канализационни 

мрежи за отвеждане 

на отпадъчните води 

Органично замърсяване и 

замърсяване с хранителни 

елементи 

Заустване на 

непречистени или 

недостатъчно 

пречистени 

отпадъчни води от  

населените места 

земеделие Торене на земеделски 

площи, 

Площадки за 

съхранение на торове  

Замърсяване с биогени Замърсяване с 

нитрати 

животновъдство Заустване на 

недостатъчно 

пречистени отпадъчни 

води от 

животновъдни ферми 

урбанизация(насе

ление) 

Населени места без 

изградена или 

частично изградена 

канализационна 

мрежа/система; 

Замърсяване с биогени Фосфор и 

еутрофикация  

урбанизация(насе

ление); 

промишленост 

Депа за отпадъци, 

които не отговарят на 

екологичните 

изисквания и 

нерегламентирани 

сметища 

земеделие  Торене на земеделски 

площи. Площадки за 

съхранение на торове.  
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животновъдство Животновъдни ферми, 

в т.ч. заустване на 

недостатъчно 

пречистени отпадъчни 

води. 

население; 

селско 

стопанство; 

промишленост; 

Изграждане на 

язовири с цел 

ползване и/или 

водовземане; 

Изменения на речното 

легло и 

непрекъснатост на 

реката (в т.ч. диги, 

бентове, подпорни 

стени, корекции и др.) 

Изменение на оттока;  

 

Засегнати хабитати; 

 

Влияние върху 

непрекъснатост на реката; 

 

 

Физични 

модификации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

производители на 

ел.енергия 

Изграждане на ВЕЦ; 
  

пристанищни 

оператори / 

морски транспорт; 

Изграждане на 

пристанищна 

инфраструктура; 

драгажни дейности 

Засегнати хабитати 

Население, 

Селско 

стопанство, 

Промишленост, 

 

Изменение на 

морфологичните 

характеристики на 

водните обекти; 

Загуба на човешки живот; 

Загуба на стопански и 

икономически активи; 

Промяна в крайречната 

растителност; 

Промени в качеството на 

водите. 

Вредно 

въздействие на 

водите; 

 

Население, 

собственици, 

водоползватели;  

Промени в наличието 

на водни ресурси и 

потребност от вода; 

Промени в честотата и 

интензивността на 

наводненията и 

засушаването; 

Промени в качеството 

на водите. 

Засушаване; 

 

Увеличаване 

интензивността на  

валежите 

Климатични 

изменения 

 

 

 

Целта на този документ е:  

 да Ви запознаем с идентифицираните от нас значими проблеми и какво се прави в 

момента за справяне с тях; 

 да се уверим, че обществото и заинтересованите страни са наясно с причините за 

състоянието на водите в Черноморски басейнов район; 

 да се уверим, че обществото и заинтересованите страни разбират текущите 

проблеми и тяхното значение като част от ПУРБ; 
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 да проучим възможностите и приоритетите за бъдеща работа по важни въпроси за 

управлението на водите; 

 

 

В заключение, ние очакваме Вашите предложения и становища по представения 

доклад в срок до 12.05.2015 г.  

 

 

IV. Водата – жизнено важен ресурс  

 

Водата е от съществено значение за живота и прехраната. По данни на НСИ за 

Черноморски басейнов район, човек използва средно по 100 литра вода всеки ден в дома си.  

Различните водни обекти (реки, езера, естуари, крайбрежни райони, влажните зони и 

подземните води) осигуряват много различни ползи за обществото - от доставяне на питейна 

вода за населението - до осигуряване на съществен ресурс за бизнеса, селското стопанство, 

воден транспорт и източник за почивка и рекреация.  

За да има всеки един от нас максимална полза от водата, като природен  ресурс, е 

необходимо тя да бъде използвана и управлявана по устойчив начин. По този начин, околната 

среда, бизнеса и икономическия растеж ще бъдат защитени и ще се гарантират дългосрочни 

ползи за здраве и благополучие.  

 

V.  Управление на водите по речни басейни 

 

Управлението на водите в Република България се осъществява на национално и 

басейново ниво. Дейностите по изпълнение и актуализация на Плановете за управление на 

речните басейни се извършват в координация между БД и на национално ниво. 

 

Съгласно Закона за водите в България са определени четири района за басейново 

управление: 

 Дунавски район с център Плевен - обхващащ водосборните области на реките 

Искър, Ерма, Нишава, Огоста и западно от Огоста, Вит, Осъм, Янтра, Русенски 

Лом и Дунавски Добруджански реки и водите на река Дунав; 
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 Черноморски район с център Варна – обхващащ водосборните области на реките, 

вливащи се в Черно море от северната до южната граница, включително 

вътрешните морски води и териториалното море; 

 

 Източнобеломорски район с център Пловдив - за водосборните области на реките 

Тунджа, Марица, Арда и Бяла река; 

 

 Западнобеломорски район с център Благоевград - за водосборните области на 

реките Места, Струма и Доспат. 

 

Дейността, организацията на работа и състава на басейновата дирекция се определят с 

Правилник за дейността, организацията на работа и състав на басейновите дирекции. 

 

VI. Черноморски район за басейново управление 

 

В териториален обхват, Черномоески район за басейново управление обхваща около 15% 

от сухоземната територия на Република България и 100 % от нейната акватория, като 

включва: 

1. Водосборните области на реките, вливащи се в Черно море от северната до южната 

граница, в това число и прилежащи езера, обособени в следните речни басейни: 

 Черноморски Добруджански реки - река Батова, Шабленско езеро и Дуранкулашко 

блато; 

 Река Провадийска -  река Провадийска, Белославско езеро и Варненско езеро; 

 Дерета Приселци – Черноморец- представен от малки водни течения; 

 Река Камчия;  

 Севернобургаски реки - р. Двойница, р. Хаджийска, р. Ахелой, р. Айтоска и 

Чукарска, Поморийско езеро, Атанасовско езеро, Бургаско езеро; 

 Мандренски реки - р. Русокастренска, р. Средецка, р. Факийска и р. Изворска, 

язовир “Мандра”, езеро Мандра; 

 Южнобургаски реки - р. Ахелой, р. Ропотамо и р. Карагач. 

 Река Велека; 

 Река Резовска. 

2. Крайбрежни морски води и териториално море на РБългария, включително 

вътрешните морски води. 

 

http://www.bsbd.org/bg/page_5376710.html
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3. Подземни води, представени с 40 водни тела от 7 водоносни хоризонта. 

 

В съответствие с принципите на Рамковата Директива за водите са определени 153 водни 

тела в повърхностните води и 40 – в подземните води, в следните категории:  

- Реки – 90 бр; 

- Езера – 5 бр; 

- Силномодифицирани водни тела – 41 бр.; 

- Изкуствени водни тела – 4 бр; 

- Крайбрежни морски води-13 бр; 

- Подземни водни тела – 40 бр; 

 

Графиката по-долу визуализира разпределението по водни тели на територията на 

Черноморски басейнов район: 

90 бр.

5 бр.
13 бр.

41 бр.

4 бр.

40 бр. реки

езера

крайбрежни води

силномодифицирани 

водни тела

изкуствени водни тела

подземни водни тела

 

 

VII. Определяне на подходящи цели 

 

Определянето на подходящи цели за водните тела и необходимите дейности (мерки) за 

постигане на целите са в основата на управлението на речните басейни. С планове за 

управление на речните басейни ще се определят реалистични и дългосрочни цели за околната 

среда и обществото. Това означава, че ползите от постигането на целта трябва да надхвърля 

разходите за изпълнение на мерките.  

Постигането на някои цели може да струва много повече от ползите, които биха 

възникнали. В други случаи, въпреки ползите, които надхвърлят разходите, при изпълнението 

на мерките, биха могли да възникнат други отрицателни въздействия. Обществото е 
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изправено пред избор - колко далеч и колко бързо да бъдат решени идентифицираните 

значими проблеми в управлението на водите и подобряването на състоянието на водите.  

Определянето на подходящи цели и изборът на правилни мерки е част от цялостен 

подход, при който трябва да се реши в дългосрочен план какво трябва да бъде състоянието на 

различни части на водната среда. Подходът за избор на мерките, с които следва да бъдат 

постигнати целите, ще е основан на анализа „разходи-ползи“, като бъдат отчетени и реалните 

възможности за различните сектори отговорни за изпълнението на тези мерки. Цялостният 

подход към вземането на решения по отношение на целите е представен чрез схемата по-

долу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определянето на реалистични дългосрочни цели за подобряване състоянието на водите и 

оценката на разходите, необходими за тяхното постигане ще позволи ресурсите да бъдат 

насочени там, където те ще донесат най-големи ползи за околната среда и обществото. 

Правилната оценка на разходите и ползите, които произтичат от изпълнението на избраните 

мерки ще помогне да се определят в дългосрочен план тези ползи, които си струва да бъдат 

постигнати. Не по-малко важен момент от оценката е определяне поносимостта на цените, в 

резултат на което ще се определи колко бързо ползите могат да бъдат постигнати.  

 

Разходите са по-големи 

 от ползите 

 

Ползите са по-големи  

от разходите, но на  

недостъпни цени 

 до 2021 г. 

 

Ползите са по-големи  

от разходите и на  

достъпни цени  

Достъпни резултати 

Дългосрочни резултати 

Необосновани резултати 

липса на влошаване;  

разходи за поддържане 

 на състоянието 

защитени територии; 

разходи за постигане целите  

на защитените територии 

 
 
 
 
 

съразмерни разходи за подобряване 

 на състоянието - когато ползите от 

подобряването са по-големи от 

разходите за планираните мерки 

несъразмерни разходи - 

разходите за предприемане на 

 мерките са по-големи от ползите 

 придобити от подобренията в 

 състоянието 

несъразмерни разходи за  

подобряване на състоянието, но  

са взети решения - подобренията 

 да бъдат постигнати за по-дълъг  

срок 
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След изготвяне на Програмата от мерки (в проекта на плана за управление на речните 

басейни), същата ще бъде обявена на  обществеността и заинтересованите страни за мнения и 

коментари. Ще се проведат голям брой от работни срещи, на които ще бъдат разгледани и 

обсъдени определените цели, разходите за възможните мерки и ползите от подобряването на 

състоянието на водите.  

 

VIII. Оценка на ползите  

 

Чистата, здрава и правилно функционираща водна среда предоставя на хората  набор от 

ползи (напр. чиста вода за домовете и индустрията). Идентифицираните и представени в т.IX. 

Значими проблеми в управлението на водите в Черноморски басейнов район могат да влошат 

качеството на водите, което от своя страна ще доведе до намаляване на ползите от тяхното 

ползване.  

Ползите могат да бъдат:  

 икономически или „пазарни“ ползи; 

 социални ползи (напр.: ползата, която хората получават от почивка сред природата) 

 

Основните употреби на вода и ползите, предоставяни от тези употреби, са посочени в 

таблицата по-долу.  

Домакинства и обществено 

ползване 

Употреба: за пиене, готвене, пране и 

почистване 

Кой има полза: обществото 

Селскостопанско 

производство 

Употреба: процеси, свързани със 

земеделие и напояване сеитбобороти, 

напояване животни  

 

Кой има полза: земеделски 

производители, животновъдни 

ферми, търговци, обществото и 

бизнеса 

Промишлено производство Употреба: за индустрия и търговия 

(вкл. за храни и напитки, енергия, 

охлаждане), отдих и развлечения 

 

 

Кой има полза: 

 производствени предприятия, 

производители на енергия, 

местната власт и обществото 

Пречистване и заустване на 

отпадъчни води 

Употреба: повторно използване за 

напояване и утайки от ПСОВ, 

заустване на отпадъчни води  

(например пречистени отпадъчни води 

от канализации на населени места, 

промишлени отпадъчни води).  

Кой има полза: общество, 

промишлени предприятия, 

производители, земеделие 
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Воден транспорт Употреба:  транспортиране на хора и 

стоки.  

 

 

  

Кой има полза: транспортни 

фирми, корабните компании, 

обществото и бизнеса 

Промишлено риборазвъждане Употреба: за риборазвъждане и 

производство на аквакултури 

 

 

Кой има полза:  предприятия 

за производство и преработка 

на риба и рибни продукти, 

търговци на риба, ферми за 

риборазвъждане и аквакултури 

Свободно време за отдих, 

здраве и туризъм 

 

Употреба: спорт (в т.ч. риболов, 

плуване, сърфинг, физически 

упражнения 

и др.), психическо здраве, почивка 

сред природата 

 

 

Кой има полза: 

  туристическия сектор, 

развлекателния сектор, 

индустрията, обществото 

Биологичното разнообразие и 

природните процеси 

Употреба: регулиране на оттока на 

реките, устойчивост на екосистемите; 

 

 

Кой има полза: обществото; 

земеделски производители 

(чрез естествен контрол на 

вредителите) 

 

Защита от природни явления 

 

 

 

 

Употреба:  защита, превенция и 

намаляване на последиците от 

наводненията; сигурност и 

устойчивост към засушаването 

(наличие на надеждни водни запаси).  

 

 

 

Кой има полза:  обществото, 

фермерите застрахователните 

дружества, транспорта и  

други собственици на критична 

инфраструктура. 

 

Ползите, произтичащи от наличието на водни ресурси, трябва да бъдат балансирани с 

ползите от използването на водите за различни цели. 

Правилното определяне и приоритизиране на ползите от опазването и подобряването на 

състоянието на водата е в основата на управлението на речните басейни. Събирането на 

информация за тези ползи ще помогне да се определят правилно целите, така че да се 

постигне такова качество на водите, което обществото иска и може да си позволи. Тази 

информация ще подкрепи направения избор за действията (мерките), които ще бъдат 

предприети за опазване и подобряване на водите в Черноморски басейнов рйон. 

 

IX. Значими проблеми в управлението на водите в Черноморски 

басейнов район 
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Значими проблеми в управлението на водите са тези въздействия върху водните тела, за 

които съгласно РДВ постигането на екологичните цели е в риск. 

 

Проблемите могат да възникнат: 

• в резултат от текущи дейности (напр. - земеделие, водовземане);  

• в резултат от дейности в миналото (напр. - модифицирани водни обекти, с цел 

производство на водноелектрическа енергия или нерегламентирани депа за 

отпадъци);  

• като риск за в бъдеще (напр. – увеличаване на водовземането, поради 

увеличаващите се потребности от вода).  

 

Значимите проблеми са онези проблеми, за решаването на които ще се акцентира при 

изготвянето на програмата от мерки в ПУРБ (2016 г.-2021 г.). 

 

Значимите проблеми в управлението на водите са идентифицирани в резултат на 

извършения анализа на антропогенното въздействие и натиск за повърхностни и подземни 

води. За целите на анализа е извършено: 

Подземни води::  

- оценка въздействието на черпенията от подземни води; 

- оценка на въздействието от точкови източници на замърсяване; 

- оценка на въздействие от дифузни източници на замърсяване; 

- оценка на химичното състояние на проблемни ПВТ, за които съществува риск да не 

бъдат постигнати целите; 

- оценка на тренда в проблемни ПВТ, за които съществува риск да не бъдат постигнати 

целите; 

 

Повърхностни води (вътрешни и крайбрежни): 

- обобщен анализ на база на наличната информация. 

- оценка на въздействието от точкови източници на замърсяване; 

- оценка на въздействие от дифузни източници на замърсяване; 

- водовземане; 

- ползване на вътрешни водни обекти; 

-  ползване на воден обект, Черно море, за отглеждане на аквакултури, за полагане на 

газопроводи, изследователски проучвания, проучвания за търсене и добив на нефт и 

газ; 

- морфологични изменения и регулация на оттока; 
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- навлизане на инвазивни видове в морската околна среда при изхвърляне на баластни 

води от корабите; 

- корабен трафик; 

- туризъм; 

- яхтени марини; 

- пристанищна инфраструктура. 

 

На база на анализа на антропогенното въздействие и натиск е направена оценка на 

актуалното състояние на водите, както следва: 

Подземни води::  

Като значими източници на замърсяване на подземните води се разглеждат всички 

съществуващи обекти (дифузни и точкови), които е възможно да емитират замърсяващи 

вещества към подземните води.  

При извършеното преразглеждане на химичното състояние на подземните води с данни 

от мониторинга за периода 2010-2013 г. е  установено следното:   

- подземни водни тела в лошо състояние – 15бр. 

- подземни водни тела с еднократно установени превишения на манган, желязо и 

нитрати – 3 бр. 

- подземни водни тела в добро състояние – 22 от които 2 бр. са преминали  от лошо 

определени в първия ПУРБ  в добро състояние  

Гореизложеното е представено на Графика 1, както следва. 

 

Графика 1 

.ПВТ в лошо с-ни

36%

ПВТ с еднократно установено 

превишение на Mn,Fe,NO3
7%

ПВТ в добро с-ние

52%

ПВТ преминали от лошо в 

добро с-ние
5%
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Лошото състояние на проблемните водни тела се дължи преди всичко на дифузни 

източници на замърсяване от селскостопанска дифузия, инфраструктора без канализация и 

замърсяване от  заустване на непречистени отпадъчни води от канализации и ПСОВ на 

населени места.  

 

 

 

Повърхностни води(вътрешни и крайбрежни): 

 

Екологичното и химично състояние на повърхностните водни тела са представени по 

следните категории на графика 2 и 3: 

 

                                                                                     Графика 2 
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                                                                                             Графика 3 
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В резултатите от извършената оценка на състоянието на водните тела към 2013 г. е 

направен сравнителен анализ спрямо оценката през 2009г., като  резултатите са представени в 

таблица 1. 

 

 

 

 

 

Таблица 1 

 

 

Различията в сравнение с оценките от предходните години са свързани с: 

 Въвеждане на 4-степенна скала за оценка за поддържащите основни физико-

химични елементи за качество – до лошо състояние. 

 Промени в границите на класовете за качество по отношение съдържанието на 

фосфор, в сравнение с приложената класификационна система при 

разработването на ПУРБ за Черноморския басейнов район. 

 Въвеждане на СКОС за специфичните замърсители и отпадането на нормите, 

регламентирани с Наредба № 7 / 1986 г. за показатели и норми за определяне на 

качеството на течащите повърхностни води.  

 През 2012 г. и 2013 г. общото екологично състояние на крайбрежните води е 

определено на база извършен мониторинг по трите задължителни БЕК 

(фитопланктон, макрифитобентос и макрозообентос), незадължителния елемент 

зоопланктон и изискуемите физико-химични елементи за качество, както и 

проведен хидроморфологични изследвания (2013 г.). 
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В резултат на горепосочените изменения общата оценка на състоянието за някои 

повърхностни водни тела е различна в сравнение с предходните години, без това да е 

свързано с реални промени в концентрациите на наблюдаваните физико-химични показатели. 

Значимите проблеми в управлението на водите в Черноморския басейнов район са 

идентифицирани в резултат на анализ на резултатите от извършената оценка за водните 

тела (ВТ), за които е установено влошаване на състоянието и съществува риск да не 

бъдат постигнати целите до 2015 г. Конкретно те са: 

 

 Водовземане и изменение на воден отток:  

Повърхностни води - Дейността води до намаляване на естествения отток на водите, 

като се застрашава както количественото им така и качественото им състояние. 

Намалява се асимилативния капацитет на водното тяло.  

Подземните води на територията на БДЧР – Варна са източник за питейно-битово 

водоснабдяване. Като такъв, те са ценен природен ресурс и следва да бъдат опазени 

от влошаване на количественото и химичното им състояние. За тази цел е 

необходимо водочерпенията от подземни води да не нарушават баланса между 

подхранване и експлоатация и да не предизвикват промяна в посоката на потока и 

съответно интрузия.  

 Замърсяване с опасни вещества – специфични замърсители, приоритетни и 

приоритетно опасни вещества, които постъпват във водната среда и по този начин 

могат да доведат до увреждане на екосистемите, загуба на биологични видове и 

токсичен ефект върху живите организми. Внасянето на опасни вещества оказва 

влияние и върху източниците на питейни води – повърхности и подземни.  

 Заустване на непречистени отпадъчни води от канализации на населени места 

и недостатъчно пречистени битови отпадъчни води от градски, курортни и 

промишлени ПСОВ - Заустваните отпадъчни води могат да съдържат широк набор 

от замърсители като: хранителни вещества, органична материя, амоняк, фекални 

патогени в-ва, токсични вещества (от промишлени отпадъчни води, битови 

химикали) и др.  

Замърсяването на водите с непречистени или недостатъчно пречистени отпадъчни 

води е основен проблем, който се разглежда при защита на човешкото здраве. То 

може да причини токсично действие върху екосистемите и да е причина за 

намаляване на съдържанието на кислород във водите. 
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Възможното замърсяване на подземните води e чрез инфилтрация през 

повърхностните почвени пластове или при взаимодействие с повърхностните води. 

 Замърсяване с нитрати – Основен източник на нитратно замърсяване на водите е 

отрасълът селско стопанство. Прекомерното или неправилното използване на 

органични и минерални торове допринася излишъка от азот да бъде отнесен в 

близките водни течения или подземните води. Проблемът е свързан с количеството 

на използваните торове, с почвените условия и с валежите (също и с топенето на 

снеговете, тъй като торовете се разпръскват през зимата), както и с почвената 

ерозия. Много често торовете се складират на купчини, което също води до 

замърсяване на водите. Друг източник на замърсяване с нитрати са отпадъчните 

води от действащите животновъдни стопанства и комплекси. Замърсяването с 

нитрати поставя в риск замърсяването на питейните води, а от там и здравето на 

хората. 

 Фосфор и еутрофикация на сладки и солени води – Фосфорът е един от най-

важните хранителни вещества за растенията, животните и хората. Замърсяването с 

фосфор е причина за Еутрофикацията.  Еутрофикацията е процес, възникващ в 

резултат на замърсяване на водите с отпадъчни води от бита, промишлеността и 

земеделието, който се изразява в периодично масово развитие на фитопланктон. В 

следствие на това в повърхностните водни слоеве съдържанието на кислорода се 

увеличава, а в придънните намалява, като при максимална еутрофикация се 

изчерпва кислорода и дънните организми измират. 

 Физични модификации - Морфологичните изменения представляват физически 

изменения в морфологията и хидрологията на водния режим. Тези модификации 

водят до промени в естествения отток, може да доведе до прекомерно натрупване на 

седименти, увеличаване на ерозията и да намалят местообитанията на различни 

видове. Най-значими физически изменения са язовирите и бентовете, които 

нарушават речната цялост и причиняват изменения в хидрологията и хидравличния 

режим на водния обект . 

 Защита от вредното въздействие на водите - Наводненията са природни явления, 

които са свързани с временно покриване с вода на части от земни участъци, които 

обичайно не са покрити с вода. Това включва наводнения от реки, планински 

потоци, водни течения, проливен и интензивен дъжд и предизвикани от морето 

наводнения на крайбрежните райони. 

 Инвазивни неместни видове - Инвазията на чуждите видове се явява една от най-

големите биологични заплахи за биоразнообразието, въздейства върху екосистемите 
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и съдейства за изчезването на местните видове. Инвазията на чуждите видове нанася 

големи социално-икономически щети.  

 Други специфични въздействия: 

 Интрузията е процес на просмукване в подземните води : 

- на морска осолена вода, което се наблюдава в крайбрежните водоносни слоеве, 

особено на Черно море. 

- на замърсени речни води; 

- от осолени слоеве на подземни води; 

- от съседен водоносен хоризонт , който е в лошо състояние. 

 Ерозията е процеса, при който повърхностния воден отток причинява 

механично разрушаване на земната повърхност, като отделя части от почвата и 

скалите , пренася ги и ги отлага в по ниските места.  

 Свлачищата са природно явление, при което се нарушава устойчивостта на 

огромни количества земни маси и се създават предпоставки за предвижването 

им. Свлачищните процеси нямат внезапен характер, възникват в резултат на 

специфични геоложки дадености в района (силно пресечен релеф) и са достъпни 

за интервенция. 

 Замърсяване на морската околна среда от постъпващи в нея отпадъци с 

наземен и морски характер. През последните години все повече се говори за 

т.н. морски отпадъци, които постъпват в морските води както от сушата, така и в 

резултат на корабния трафик.  

 Климатични изменения - Повишаването на температурата, запустяването на 

земите, намаляването на водата, предизвикано от глобалните промени в климата на 

планетата, са основните причини за съкращаването на биоразнообразието. 

Политиките и мерките за опазване на климатичната система от изменения, 

предизвикани от човека, следва да са съобразени със специфичните условия на всяка 

страна и следва да се интегрират в националните програми за развитие, като се има 

предвид, че икономическото развитие е от съществено значение за предприемане на 

мерки за справяне с изменението на климата. Наводненията както и засушаванията 

са част от характеристиката на климата на България. Тяхната продължителност и 

честота са различни, но те неизменно влияят върху останалите елементи на 

природния комплекс, както и върху бита и дейността на човека. 

 

Въздействието на идентифицираните проблеми е изключително голямо. Много от тях 

оказват влияние върху различни категории водни тела (реки, езера, крайбрежни и подземни 
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води), както и върху едно водно тяло може да има повече от едно въздействие/ натиск. 

Разбирането за това как те си взаимодействат и какъв е комбинираният ефект на този натиск 

върху водното тяло е едно от предизвикателствата, пред които сме изправени, при избора на 

правилните действия, които трябва да се предприемат, за да се защити и подобри състоянието 

на водите. 

 

 

 

 

 

1. Водовземане и изменение на воден отток 

 

Защо това е значителен проблем? 

  Повърхностни води 

Вътрешни води 

Водовземането обхваща всички дейности, свързани с отнемане (временно или постоянно) 

на води от подземни и повърхностни водни обекти - реки, езера, язовири. 

Целите на водовземане са много и могат да бъдат различни - за питейно - битово и 

промишлено водоснабдяване, хранително вкусовата промишленост, напояване, производство 

на електрическа енергия, спорт, рекреация, рибарство и аквакултури. 

Последствията от черпенето на водите и натиска, които дейността оказва върху водните 

системи зависи от местоположението, количеството, времето и възможността за 

възвратимост и повторно използване на водите. 

Дейността води до намаляване на естествения отток на повърхностните води, като се 

застрашава както количественото им така и качественото им състояние. Това от своя страна 

би довело до негативно въздействие върху потреблението на вода в бъдеще. 

 В обхвата на Басейновата дирекция за Черноморски район  има 9 комплексни язовира по 

смисъла на  приложение 1 към чл. 13,т.1 от Закона за водите, имащи определящо значение за 

развитието на промишлеността и селското стопанство в района. От тях три язовира –

яз.“Камчия”, яз.“Ясна поляна” и яз.“Тича” са с предназначение за питейно-битово 

водоснабдяване на населението. Водите на яз. “Георги Трайков” се ползват за промишлени 

цели с възможност за аварийно питейно-битово водоснабдяване на гр. Варна и селищата от 

Варненска област. Язовир “Георги Трайков” има проектна готовност и разрешително за 

водоползване като резервен водоизточник за питейно-битово водоснабдяване, но не е въведен 

в експлоатация. От 2007 г. за питейно-битово водоснабдяване се използва и водохващане в 

горното течение на р. Луда Камчия при с. Ичера, общ. Сливен и има учредена СОЗ. В 

експлоатация е от 2013г. 



гр. Варна 9000, ул. „Ал. Дякович” №33 
тел:+359 52 631 447, факс:+359 52 631 448, www.bsbd.org, e-mail:bdvarna@bsbd.org 

 

 

 
Язовирна стена на яз. Камчия    Язовир Тича 

 

 
Язовир “Ясна поляна”                                                               Язовир “Георги Трайков” 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – карта „Водовземане на територията на Черноморски басейнов 

район  

 

Около горецитираните язовири за питейно-битово водоснабдяване не са учредени и 

преучредени санитарно-охранителни зони, съгласно Директива 80/778 ЕС за питейно-битово 

водоснабдяване, изменение Директива 98/83/ЕС  и Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и 

реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните 

зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около 

водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и 

хигиенни нужди. 

 

Водовземането за различни цели се извършва от повърхностни води и от подземни води. 

В таблиците е показано водовземане от подземни води по цели: 

 

Цел 

Разрешено количество в л/сек 

Подземни води Повърхностни води 

Питейно-битово водоснабдяване (ВиК) 4111,8 4137.4 

http://www.bsbd.org/bg/index_bg_5586363.html
http://www.bsbd.org/bg/index_bg_5586363.html
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Животновъдство  108,7 16.47 

Селско стопанство - напояване (напоителни 

системи) 

328 2965 

Промишлено вододоснабдяване и 

технически цели 

521 7883.24 

Охлаждане  291 172.90 

Отдих и воден спорт 1,86  

ППН 0,37  

Други цели 76,2 51.57 

Общо 5449,1 15 226.58 

 
 

  

Съотношението на разрешените водни количества по цели са представени в графиките 

по - долу.  

 

76%
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Питейно-битово водоснабдяване (ВиК)
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Извод: Подземните води се ползват предимно за питейно-битово водоснабдяване. 
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Извод: Повърхностните води се използват предимно за промишлено водоснабдяване и 

технически цели. 

 

В района на басейново управление действат пет (5) броя ВЕЦ, които използват над 281 

мил. куб. метра вода годишно, регламентирано чрез разрешителен режим. 

В района е била изградена мощна хидромелиоративна инфраструктура, която сега не се 

използва ефективно поради силна редукция на площите за напояване, както и поради 

разграбването и унищожаването и. 

Ако не се предприемат по-нататъшни действия за ограничаване увеличаването на 

водовземанията, влошаване на екологичното състояние на водите е неизбежно. 

Възможен подход за справяне с проблема е осигуряване на устойчиво водоснабдяване за 

населението, промишлеността и селското стопанство, като се поддържа добро състояние на 

водите. 

Проблем: Констатирани участъци с повлиян отток в следствие дейности по 

водовземане:  

 Участък с код BG2KA900R020 и териториален обхват от язовирна стена на яз. Тича до 

Омуртагов мост на гр. Велики Преслав. 

 Участък с код BG2KA400R004 и териториален обхват от язовирна стена на яз. Георги 

Трайков до с. Величково. 

 Участък с код BG2KA400R011 и териториален обхват от язовирна стена на яз. Камчия 

до вливане на р. Потамишка след с. Ведрово. 

 Участък с код BG2IU400R008 и териториален обхват от язовирна стена на яз. Ясна 

Поляна до вливане на р. Зелениковска след с. Ясна Поляна. 

 

Проблем: Липса на достатъчно на брой хидрометрични станции и обезпеченост с 

количествени данни за водните обекти с цел изчисляване на минимално допустимия 

отток в реките. 

 

Подземни води 

За да бъде в добро количествено състояние подземното водно тяло, трябва да бъдат 

изпълнени следните критерии (цели): 

- наличните ресурси от подземни води да не надвишават дългосрочната средна годишна 

стойност на водочерпенето; 

- да няма значително влошаване на химичното или екологичното състояние на 

повърхностните води в резултат от антропогенни промени в нивото, или промени в 
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условията на теченията, които да доведат до неизпълнение целите по член 4 за 

свързани повърхностни водни обекти; 

- да няма значително увреждане на сухоземни екосистеми, зависими от подземните 

води, в резултат от антропогенни промени в нивото; 

- да няма осоляване или други нарушения в резултат на антропогенно предизвикани 

устойчиви промени в посоката на потока. 

Определените ресурси за периода 2010-2013г. за 40 подземни водни тела са следните: 

 

 

 

Година Естествен

и ресурси 

в л/сек 

Разполагаем

и ресурси в 

л/сек 

Разрешени 

водни 

количеств

а  л/с 

Черпени 

водни 

количеств

а л/с 

% черпени  

от 

разрешенит

е 

Водни 

количества 

за 

собствени 

потребност

и л/с 

Свободни 

водни 

количеств

а  л/с 

% 

Разрешени от 

разполагаем

и л/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2013 25668,6 24509 5449,11 

(82%) 

2432,66 31 1225,43 19059 18 

Забележка: В графа 4 и 5 са изключени прекратените разрешителни 

 

Проблем: Действително черпените водни количества от ползвателите, 

съставляват 31% от разрешените им. 

Голямата разлика между черпени и разрешени водни количества се дължи на : 

- намалено потребление в периода на разрешителното; 

- увеличени  атмосферни валежи и съответно ползване на по-малко водни маси; 

- нарушаване на съответствието между заявеното водно количество с целите на 

водовземане, като някой от целите са прекратени или са необходими по-малко водни 

количества; 

- възникнали други възможности за задоволяване на искането за водовземане. 

- в процеса на черпене са установени трайни отклонения по химичните показатели и 

водите са негодни за предвидените цели и съответно не се използват по 

предназначение. 

Проблем: В Подземно водно тяло с код BG2G000000N044 - Порови води в неоген-

сармат Североизточна и Средна Добруджа, е установено просмукване на морски води в 

резултат на антропогенно предизвикани устойчиви промени в посоката на 

потока.  

Подробна информация е дадена в ПРИЛОЖЕНИЕ 20 – Оценка на натиска от 

водовземане върху подземни води; 

 

Как се управляват тeзи проблеми сега? 

http://www.bsbd.org/bg/index_bg_5586363.html
http://www.bsbd.org/bg/index_bg_5586363.html
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 Дейностите по водовземане се регулират и контролират чрез разрешителния режим! 

 Издадените разрешителни се преразглеждат и актуализират, с цел по-устойчиво 

водоползване и приоритетно водоснабдяване! 

 В Програмата от мерки са включени мерки, които имат пряко или косвено отношение 

към водовземането и осигуряването на отток, а именно: 

 Контрол на водовземанията; 

 Контрол върху осигуряване на екологичния отток след язовир;  

 Залесяване на голите площи във вододайната зона на язовир; 

 Стопанисване на горите във вододайната зона на язовир; 

 Ремонт и реконструкция на водопроводни мрежи; 

 Основен ремонт на водоснабдителните обекти и водопроводната мрежа; 

 Постоянен контрол на разрешителните за водовземане за ВЕЦ; 

 Изграждане на водоспестяващи системи за капково напояване; 

 Провеждане на политика за рационално използване на водите и внедряване на 

икономисващи водата технологии и арматури; 

 Обновяване и доизграждане на напоителните системи; 

 Проучване на хидроложкия режим на реката; 

 В изпълнение на чл.188, ал.1, т.11 от Закона за водите се извършва 

постоянен/периодичен контрол по изпълнението на Програмата от мерки включени в 

Плана за управление на водите в Черноморски басейнов район! 

 За решаване на проблема с голямата разлика между черпените водни количества и 

разрешените :  

 Съгласно  чл.194б от Закона за водите ежегодно към края на 31 януари на 

следващата година  титулярите на разрешителните, представят информация за 

изчисляване на дължимата такса. 

 Съгласно чл.194б, ал. 3 Директора на БД извършва проверка на информацията и 

съответствието й с: резултатите от собствения мониторинг, показанията на 

измервателните устройства и резултатите от извършения през годината контрол. 

 Съгласно чл.174, ал. 1 и ал. 5 от Закона за водите лицата на които са предоставени 

права за водовземане  от води са длъжни да провеждат собствен мониторинг за 

количеството и качеството на водите и ежегодно в срок до 31 Март да предоставят 

доклад до Директора на БД за изпълнението на условията в разрешителните.  

 За установяване на морска интрузия в количествения мониторинг са включени 

пунктове за едновременно наблюдение на водно ниво и пробонабиране с изследване на 

нужните показатели. 
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 На основание чл. 16, ал. 2 от Наредба №12/18.06.2002 г. за качествените изисквания 

към повърхностните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване,се 

извършва следното: 

 ежегодно се провежда мониторинг съгласно програмата по Заповед № РД-

182/26.02. 2013 г. на Министъра на околната среда и водите 

 на база на резултатите от проведения мониторинг, ежегодно се изготвя годишен 

доклад за качеството на повърхностните води, предназначени за питейно-битово 

водоснабдяване.  

 целите, които се поставят са:определяне на качеството на водите в повърхностните 

водоизточници, които чрез прилагане на подходяща обработка се използват или са 

перспективни за получаване на вода за питейно-битово водоснабдяване и 

определяне на категорията на водите, съгласно които се прилагат съответните 

стандартни методи за обработка за подаване на повърхностните води за човешка 

консумация. 

 На база на оценката се изготвя за следващата година програма за мониторинг. 

 

Предложение за мерки и възможни допълнителни опции в бъдеще: 

 Идентифициране възможни мерки за подобряване или предотвратяване на влошаване 

на състоянието на повърхностните и подземните води, включително конкретни мерки 

за прекратяване на дейността при установяване влошаване на състоянието на вoдите. 

 Повишаване сътрудничеството между ползвателите и институциите за подобряване на 

водната ефективност и намаляване на търсенето на вода.  

 Проучване на възможностите за разработване на схеми за съхраняване на вода, които 

могат да бъдат споделяни вътрешно или между секторно. 

 Разработване на фискални преференции на национално ниво за въвеждане на 

механизми и практики за водна ефективност. 

 Промяна в общественото възприятие за стойността на водата в околната среда, 

обществото и икономика.  

 Разширяване на националната мрежата за мониторинг с достатъчно на брой 

хидрометрични станции с цел обезпечаване с количествени данни за водните обекти. 

 Увеличаване на броя на мониторинговите пунктове за наблюдение на водни нива в 

районите с морска интрузия с цел определяне: размер, дълбочина, тенденция по 

пунктове и въздействие от водочерпенето.  

 Търсене на възможности за финансиране изпълнението на мерките в ПУРБ. 
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 С цел получаване на обективна информация и подобряване качеството на 

повърхностните води в язовирите за питейно-битово водоснабдяване е необходимо: 

 Мониторинга на повърхностните води за питейно битово водоснабдяване през 2014 г. 

да се извършва по предложената програма в Приложение 6. Същата е приложена към № 

РД-182/26.02. 2013 г. на Министъра на околната среда и водите  

 Учредяване и изграждане на санитарно–охранителна зона около яз. „Тича“ и яз. „Георги 

Трайков“, съгласно изискванията на Директива 80/778 ЕС за питейно-битово 

водоснабдяване, изменение Директива 98/83/ЕС и Наредба 3 за СОЗ. Предвиден срок на 

изпълнение в ПУРБ (част VІІ-приложение VІІ-2) - 2013 г. 

 Преучредяване на санитарно-охранителни зони, съгласно Директива 80/778 ЕС за 

питейно-битово водоснабдяване, изменение Директива 98/83/ЕС и Наредба 3 за СОЗ, на 

: 

- яз. „Камчия“ с предвиден срок на изпълнение в ПУРБ (част VІІ-приложение VІІ-2)-

2013 г. 

- яз. „Ясна поляна“ с предвиден срок на изпълнение в ПУРБ (част VІІ-приложение VІІ-

2)- 2014 г. 

 С цел подобряване на качеството на повърхностните води за питейно-битово 

водоснабдяване от яз. „Тича“, “В и К” Шумен имат проектна готовност за изграждане на 

ПСПВ което предполага предварителна обработка на ползваните води - механична, 

химична и дезинфекция. 

 Съгласно чл.7 от РДВ и във връзка с докладване на състоянието на използваните води за 

питейни нужди, пункта на  водохващането от р. Луда Камчия да се включи в програмата 

за мониторинг за втория ПУРБ. Честота на пробонабиране – един път годишно по 

показатели посочени в Разрешително за водовземане № 21110001/17.09.2007г. от БДЧР 

– Варна. 

 Да се внедрят методики за анализ на химични качествени елементи, обезпечаващи 

необходимата прецизност на данните, съобразно стандартите, заложени в Наредба 

№12/2002 г. и свързаното законодателство по водите. 

 

2. Замърсяване с опасни вещества 

Защо това е значителен проблем?  

Това са вещества с определена и постоянна химическа структура. Широк кръг от 

химикали се използват всеки ден, както у дома така и на работното място. Химикалите 

включват широк диапазон от вещества, като смеси и най - вече материали от изкуствен 

произход, синтезирани и произведени от химическата промишленост. Тези химикали могат 
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да попаднат в околната среда по много различни начини, като се започне от емисиите от 

промишлеността и от третиране на отпадъчни води. Някои от веществата, са склонни към 

натрупване, не са водноразтворими. Част от тези вещества (например олово) могат да се 

натрупват в хранителната верига и  водят в дългосрочен план до замърсяване на източниците 

на питейна вода. От друга страна, определени вещества се отлагат трайно в почвата, като 

могат да представляват риск за околната среда. Това може да се окаже пречка за постигане на 

стандарти и норми  на веществата, нормирани в Наредба за стандарти за качество на околната 

среда за приоритетни вещества и някои други вещества (СКОС). 

Повърхностни води 

Вътрешни води 

Замърсяването с опасни вещества на повърхностните водни тела оказва пряко въздействие 

върху химичното състояние/потенциал на водите (във връзка с наличието на приоритетни 

вещества и някои други замърсители) и тяхното екологично състояние/потенциал (по 

съдържанието на специфични замърсители). 

 

Оценката на химичното състояние за повърхностни води се извършва съгласно СГС-СКОС 

на приоритетните вещества, установени с Директива 2008/105/ЕС, въведена в българското 

законодателство с Наредба за стандарти за качество на околната среда за приоритетни 

вещества и някои други замърсители (ДВ, бр. 88/2010 г.). 

Химичното състояние на повърхностните води се оценява в два класа – добро и лошо. 

„Добро химично състояние” е състоянието, при което средногодишната стойност (СГС) на 

замърсителите не превишава стандартите за качество на околната среда (СКОС). T.e. водни 

тела, в които резултатите за всички приоритетни вещества отговарят на химичните стандарти 

за качество са в добро състояние, а водните тела в които има резултати над съответните 

определени стойности са в лошо състояние. 

Мониторинга на приоритетните вещества се извършва 12 пъти годишно  (ежемесечно). 

Съгласно изискванията на чл. 2.24 и т. 1.4.3. на приложение V на РДВ, класифицирането 

на химичното състояние се базира на съответствието на приоритетните вещества със 

стандартите за качество, определени на европейско ниво. 

И през 2013 г. не са разработени методи за анализ на 6-те бр. приоритетни вещества - 

Brominated diphenylethers, C10-13 chloralkanes, DEHP, Diuron, Isoproturon, Tributhylin 

compounds. В системата на МОСВ все още съществуват проблеми с усвояването на методики 

и работа по сваляне на границата на определяне на метода за определени вещества т.е. с 

изпълнение на минималните критерии при избор на методите за анализ, съгласно чл. 84 от 

Наредба №1/2011 г.  
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Методите за анализ на други 11 бр. вещества - антрацен, кадмий, ендосулфан, 

хлорпирифос, НСВ, флуорантен, живак, пентахорбензен, РАН, трихлорбензен и трихлорметан 

не позволяват да се постигне необходимата границата на определяне на приоритетните 

вещества. 

Предвид горепосоченото, химичното състояние се оценява на база наличните данни, като 

не са взети под внимание резултатите за веществата кадмий, живак, пентахорбензен, РАH, 

трихлорбензен и трихлорметан, чиито граници на определяне са над СКОС (чл. 3б на 

Директива 2013/39/ЕО. 

През 2013 г. данни са получени за 15 бр. вещества (Anthracene, Chlorfenvinphos, 

Chlorpyrifos, Atrazine, Cd, 1,2-Dichloroethane, Flouranthene,  Pb, Naphtalene Hg, Ni, Nonylphenols, 

Octylphenols, Pentachlorophenol, PAH) за пунктовете в обхвата на РЛ - Бургас и за за 20 бр. 

(Anthracene Atrazine, Cd, Chlorfenvinphos, Chlorpyrifos, 1,2-Dichloroethane, Dichloromethane, 

Flouranthene,  Hexachlorobutadiene, Pb, Naphtalene, Hg, Ni, Pentachlorbenzene, Nonylphenols, 

Octylphenols, PAH, Trichlorobenzene,  Trichloromethane, Trifluralin) за пунктове в обхвата на РЛ 

– Варна. 

 

   Във водно тяло BG2KA578R003 (в пунктове на р. Врана – при с. Кочово, р. Врана след 

гр. Търговище, Врана с. Кочово и Врана с. Хан Крум ) резултатите за живак, превишават 

СГС-СКОС. При сравнение на данните с тези от предходните години се установява, че 

резултатите за живак, са под границата на определяне на метода или много под допустимата 

концентрация. 

 

Оценката на замърсяването на водите със специфични замърсители, химични елементи и 

други вещества се извършва съгласно стандартите за качество за вътрешни повърхностни 

води установени с Наредба № Н-4/14.09.2012 г. (ДВ, бр. 22/13 г.).  

Мониторинга на специфични замърсители се извършва 4 пъти годишно  (1 път на всеки 

три месеца). 

 

Въпреки че в редица водни тела са констатирани високи концентрации на разтворени 

желязо и манган, резултатите за тези два химични елемента не могат да бъдат оценявани тъй 

като не са изведени фонови стойности за тях.  

Допустимите концентрации за разтворени желязо, манган и алуминий са дефинирани 

като стойности, които трябва да се прибавят към фоновата концентрация, установена за 

водното тяло. Такива фонови концентрации не са определени към момента. 
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Данните за хром (Cr) общ не са оценени т.к. не e изведен стандарт за качество на национално 

ниво за този елемент. Стандарти за качество са изведени за Cr (III) и Cr (VI) съгласно Наредба 

№ Н-4/14.09.2012 г. за характеризиране на водите. 

 

Стойности, превишаващи средногодишната стойност на стандарта за качество за 

разтворен манган са получени за 23 бр. водни тела: BG2KA578R003 (р. Врана – след гр. 

Търговище, р. Поройна – с. Дибич и при с. Р. Димитриево), BG2SE400R006 (пункт р. 

Двойница - преди вливане в Ч. Море), BG2SE300R003 (Панаир дере - устие), BG2SE400R004 

(Двойница - след с. Дюлино), BG2SE600R009 (Бяла река - преди с. Оризаре), BG2SE600R015 

(Хаджийска - преди яз. "Порой"), BG2SE800R017 (Ахелой - преди яз. Ахелой), 

BG2SE900R025 (р. Курбар дере - преди вливане в Атанасовско езеро), BG2SE900L027 

(Атанасовскo езеро) и BG2SE900L032 (яз. Трояново), BG2MA400R010 (р. Даръдере - преди 

вливане в р. Факийска), BG2MA600R014 (р. Барганска – устие), BG2MA600R015 (р. 

Русокастренска – преди яз. “Крушово”), BG2MA600R018 (р. Папазлъшка /Черковска/ – преди 

яз. “Картелка”), BG2MA100L001 (ез. Мандра - запад), BG2MA600L016 (яз. “Крушово”) и 

BG2MA600L017 (яз. “Картелка” /р. Папазлъшка/), BG2IU100R003 (р. Маринка - преди 

вливане в Черно море), BG2IU200R006 (р. Ропотамо – с. Веселие), BG2IU600R013 (р. Караач 

– устие) BG2IU200L017 (Алепу), BG2IU400L011 (яз. Ясна поляна), BG2IU800R015 (Лисово 

дере - устие), BG2IU200L007 (Стамополу) и BG2IU600L018 (Дяволско блато). 

Стойности, превишаващи средногодишната стойност на стандарта за качество за 

разтворено желязо са получени за 14 бр. водни тела: BG2KA578R003 (р Врана след гр. 

Търговище, Врана с. Кочово, Врана с. Хан Крум,  р. Камчия - с. Кълново), BG2SE400R006 

(пункт р. Двойница - преди вливане в Ч. Море), BG2SE300R003 (Панаир дере - устие), 

BG2SE600R009 (Бяла река - преди с. Оризаре), BG2SE800R017 (Ахелой - преди яз. Ахелой), 

BG2SE900R025 (р. Курбар дере - преди вливане в Атанасовско езеро) и BG2SE900R030 

(Айтоска - с. Поляново и р. Славеева - устие), BG2MA600R014 (р. Барганска – устие), 

BG2MA600R018 (р. Папазлъшка /Черковска/ – преди яз. “Картелка”), BG2MA600L016 (яз. 

“Крушово”), BG2MA600L017 (яз. “Картелка” /р. Папазлъшка/), BG2IU200L017 (Алепу), 

BG2IU200L007 (Стамополу) и BG2IU600L018 (Дяволско блато). 

Стойности, превишаващи средногодишната стойност на стандарта за качество за 

алуминий са получени за 4 бр. водни тела: BG2PR345R007 (р. Провадийска - след 

"Провадсол") BG2KA578R003 ( р. Камчия - с. Кълново) ,BG2SE400R006 (пункт р. Двойница - 

преди вливане в Ч. Море) и BG2SE900R036 (р. Айтоска - устие). 
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Стойности, превишаващи средногодишната стойност на стандарта за качество за 

свободни цианиди са получени за 2 бр. водни тела: BG2PR210R005 (пункт р. Девненска - 

устие) и BG2PR345R007 (р. Провадийска - след "Провадсол"). 

Проблем:  

Характерните специфични замърсители, които се установяват над определените СКОС са 

разтворено желязо, разтворен манган, алуминий, цианиди, а приоритетното вещество, което 

предизвиква лошо химично състояние е живак. От горните данни се вижда, че може да се 

идентифицира лошо екологично състояние и лошо химично състояние на водните тела на 

територията на Черноморския басейнов район основно от замърсители с метали и цианиди. 

Основни източници на химичното замърсяване на повърхностните водни тела са отпадъчните 

води от индустриални емитери, ПСОВ и градски канализационни мрежи. 

 

Крайбрежни води - липсва информация относно актуалните нива на замърсителите и 

дали постигат СКОС. В крайбрежно водно тяло с код BG2BS000C001 и BG2BS000C002 е 

дефиниран значим източник на натиск („ПДНГ“ АД – находище Тюленово), влияещ върху 

общото екологично състояние на тялото. 

 

Проблем:  

- Липса на проведен мониторинг на приоритетни вещества за определяне на химичното 

състояние на крайбрежните и териториалните морски води и на специфични 

замърсители като допълнителна информация за определяне на екологичното 

състояние в крайбрежните води;  

- Евентуална акумулация на опасни вещества в морските продукти, използвани за 

човешка консумация (риби, миди, рапани) и последващото им преминаване в 

човешкият организъм, които могат имат негативно въздействие. 

 

Подземни води – подробна информация е представена в ПРИЛОЖЕНИЕ 21 – 

Замърсяване на подземните води с химични вещества и ПРИЛОЖЕНИЕ 22 – 

Оценка на натиска и химично състояние на подземни водни тела 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – карта “Заустване във водни обекти на територията на 

Черноморски басейнов район”; 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 – карта „Емитери и подземни води“ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 21 – Замърсяване на подземните води с химични вещества; 
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Как се управляват тeзи проблеми сега? 

 Задължения за отговорно прилагане на химични вещества в границите на ЕС - 

регламент REACH,  

 Прилагане на законодателството на ЕС, регулиращо търговията и употребата на 

пестициди, биоциди и ветеринарни лекарства.  

 Предоставяне на консултации на малки и средни предприятия за задължения във 

връзка с използване на определени химикали . 

 Определяне на по-строги индивидуални емисионни норми за замърсителите в 

заустваните в повърхностните водни обекти, пречистени отпадъчни води; 

 Постепенно намаляване и премахване на заустването на опасни вещества в 

отпадъчните води; 

 Прилагане на Директивата за устойчиво използване на пестициди, включително по-

широко използване на интегрирано управление на вредителите, за да се намалят 

рисковете за доставки на питейна вода и околната среда. 

 Преразглеждане и актуализация на издаваните разрешителни, в съответствие с 

издадените най-добри налични техники при различните промишлени сектори. (BREF, 

BAT) 

 През 2014 г. в Споразумението между МОСВ и Институт по океанология – БАН за 

провеждане на мониторинг на морски води е включено и извършване на 

пробонабиране и анализ на приоритетни вещества и специфични замърсители за 4 

поредни месеца (м. IX, X, XI и XII), който ще продължи и през 2015 г., като ще бъде 

спазена задължителната честота за наблюдение от 12 последователни месеца. 

 Текущ контрол по спазване на поставените индивидуални емисионни норми по 

отношение на определените показатели за наблюдение в разрешителните за ползване 

на повърхностните води, включително крайбрежните води за отглеждане на 

аквакултури 

 

Предложение за мерки и възможни допълнителни опции в бъдеще: 

 Промяна на използваната суровина с цел намаляване на замърсителите в нея. 

 Контролиране на дейности, които генерират и / или освобождават  вещества в 

околната среда. 

 Използване на финансови инструменти (например стимули за използване на продукти 

без определен химичен състав). 

 Meрки за регулирано управление на използването на торове и пестициди (например - 

ограничения в използването на пестициди,особено в зоните около източниците за 
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питейно – битово водоснабдяване в повърхностните и подземни води; намаляване 

употребата на някои пестициди в определени води предназначени за пиене, чрез 

промени в сеитбообръщения); 

 Използването на устойчива техники за отводняване (например езера, влажни зони, 

проектирани канавки) в специфични райони за намаляване на пикове от пестициди в 

повърхностните води. 

 Засилено използване на биологични басейни и биофилтри за отпадъчни води, за да се 

избегне изхвърлянето на пестициди в повърхностните и подпочвените води.  

 Схеми за бракуване на продукти съдържащи определени химически вещества, 

съдържащи бром, за намаляване на замърсяването на ОС. 

 Схемите за обратно събиране и изхвърляне на излишните продукти. 

 Контрол на разрешителни за „ВиК – оператори“ за експлоатация на отпадъчни води. 

 Одобрено управление на инфилтратите  от депата.  

 Контрол за по-нататъшно намаляване на химическо отлагане от атмосферното 

източници. 

 

3. Заустване на непречистени отпадъчни води от канализации на 

населени места и недостатъчно пречистени битови отпадъчни води от 

градски, курортни и промишлени ПСОВ; 

Защо това е значителен проблем? 

Извършеният подробен анализ показва, че основният източник на замърсяване на 

повърхностните водни тела с биогени са канализационните системи за отпадъчни води от 

населените места. Те формират повече от 90% от общия товар за азот и фосфор. Основните 

проблеми са замърсяването на повърхностните води е с внасяне на биогени и органични 

вещества чрез заустване на: 

 непречистени битови отпадъчни води от населени места без изградени канализационни 

системи; 

 недостатъчно пречистени битови отпадъчни води от населени места с недобре 

функциониращи ПСОВ,  

 недостатъчно пречистени битови отпадъчни води от производствени обекти с недобре 

функциониращи ПСОВ, повишаващи естествените нива на биогените, което води до 

влошаване на екологичното състояние; 

 

Изискванията на Директива 91/271/ЕС относно пречистване на отпадъчни води от 

населените места са транспонирани в българското законодателство с Наредба №6/09.11.2000 

г. за емисионни норми за допустимо съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчни 
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води, зауствани във водни обекти и с Наредба №2/08.06.2011 г.- за издаване на разрешителни 

за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуални емисионни 

ограничения на точковите източници на замърсяване.  

Съгласно изискванията на Директивата, всяка държава следва да определи чувствителните 

зони на своята територия. Критериите за тяхното определяне са дадени в Наредба № 6/2000 г. 

Като чувствителни следва да се определят тези водни обекти, които са застрашени от 

еутрофикация. За Р България чувствителните зони са определени през 2003 г. със Заповед на 

Министъра на околната среда и водите. Съгласно Заповедта за чувствителни зони е 

определено Черно море и всички води в неговия водосборен басейн.  

 

На територията на БДЧР – Варна са определени 59 агломерации, формиращи битови 

отпадъчни води, с товар над 2000 е.ж., от които 35 са агломерациите с товар между 2000-

10000 е.ж. и 24 са с над 10 000е ж. 

Само 5 бр. от обслужваните от канализационни системи агломерации заустват битови 

отпадъчни води във водни тела, определени в добро или отлично състояние , от които една е 

с товар над 10 000 е.ж.  

Агломерациите, които формират битови  отпадъчни води във водни тела в по-лошо от 

добро екологично състояние са 54 бр., от тях 23 са с товар над 10 000 е.ж., а 31 са с товар 

2000-10 000 е.ж. 

 

Повърхностни води 

От агломерациите с над 2000 еж., 34 бр. заустват в повърхностни води. За отвеждане и 

пречистване на битовите отпадъчни води от 12 агломерации са изградени 11 ПСОВ, за 

останалите 22 агломерации няма изградени пречиствателни съоръжения. Процента на 

изграденост на канализационните системи, заустващи в повърхностни води е нисък, 12 

агломерации са с 0% изграденост на канализационната мрежа.  

Вътрешни води: 

 влияние върху екологичното състояние на повърхностни водни тела – 10 бр. от 

внасяне на биогени и органични вещества:  

 

Битови отпадъчни води от агломерация с 

име 

Повлияно повърхностно водно тяло с код 

Айтос BG2SE900R030 

Камено BG2SE900L027 

Каспичан BG2PR567R011 
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Котел BG2KA400R042 

Малко Търново BG2VE109R001 

Нови Пазар BG2PR600R012 

Смядово BG2KA600R018 

Велики Преслав BG2KA900R019 

Долни Чифлик BG2KA130R002 

Шумен BG2KA578R003 

 

Крайбрежни води 

От общо 59 агломерации, 14 агломерации заустват отпадъчни води директно в Черно море. 

За отвеждане и пречистване на 8 агломерации са изградени 6 ПСОВ, за останалите 6 

агломерации няма осигурено пречистване на формираните отпадъчни води. Индиректно 

заустването на отпадъчни води в устие на реките или в близост до крайбрежните морски води 

оказва негативно въздействие върху качеството на морските води. Това са 9 агломерации, 

обслужвани от 7 ПСОВ.  

 

Проблем по отношение на органичните вещества:  

 Влошаване на общото екологично състояние на водно тяло BG2BS000C001 от лошо през 

2012 г. до много лошо през 2013 г. (по БЕК макрофитобентос). 

 

Проблем по отношение на органични  и опасни вещества:  

- Индиректно замърсяване на крайбрежно водно тяло BG2BS000C005 чрез внасяне на 

замърсители с водите от системата Белославско езеро – Варненско езеро – Варненски залив, 

които приемат повърхностния отток от дерета и дъждовни колектори, заустване на 

канализационни системи от крайбрежни  и езерни населени места (Варна, Белослав, Девня), 

както и самостоятелно пречистени отпадъчни води от промишлени  и курортни (сезонни) 

обекти.  

- Значим антропогенен натиск и въздействие с дифузен характер от корабоплаване и 

пристанищни дейности върху крайбрежни водни тела BG2BS000C005 (Варненски залив) и 

BG2BS000C008 (Бургаски залив). 

- индиректно замърсяване на крайбрежно водно тяло BG2BS000C006 вследствие на вток 

на замърсители от р. Камчия, вливаща се в тялото, явяваща се едновременно точков и 

дифузен източник на замърсяване на крайбрежно водно тяло BG2BS000C006.  
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- индиректно замърсяване на крайбрежно водно тяло BG2BS000C007 вследствие на вток 

на замърсители чрез реките Вая, Фъндъклийска, Двойница и Шкорпиловска, явяващи се 

едновременно точков и дифузен източник на замърсяване на тялото.  

 

Подземни води 

Възможното замърсяване на подземните води е чрез инфилтрация през повърхностните 

почвените пластове или при взаимодействие с повърхностните води при следните 

обстоятелства: 

- директно заустване на отпадъчни води в канализацията; 

 - разливи при заустване на отпадъчни води над  проектния капацитет на ПСОВ; 

- превишение на водните количества по време на обилни валежи ; 

- при аварии по канализационните системи . 

- при неефективна дейност по пречистването на ПСОВ. 

Възможни емитирани замърсители към подземните води са: азот и фосфор, кадмий, никел, 

хром шествалентен, ПАВ, цианиди, феноли, естрахируеми вещества, нефтопродукти. 

 

Проблем: Установен замърсител – амониеви йони в подземните води с вероятен 

произход от инфилтрация в резултат на заустване на отпадъчни води от ГПОСВ и 

канализации в повърхностни водоприемници. 

Замърсяването с амониеви йони е установено, предимно в кватернерните отложения на 

реките: Провадийска, Врана и по точно в районите на Каспичан, Провадия, Хан Крум, 

Смядово и в повърхностно лежащите долнокредни водоносни хоризонти в района на селата 

Подгорица и Надарево. Подробна информация е представена в ПРИЛОЖЕНИЕ 21 – 

Замърсяване на подземните води с химични вещества и ПРИЛОЖЕНИЕ 22 – Оценка на 

натиска и химично състояние на подземни водни тела; 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 – карта „ПСОВ и канализации на територията на Черноморски 

басейнов район“; 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 – карта „ПСОВ и канализации и подземни водни тела на 

територията на Черноморски басейнов район“; 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 – карта „Чувствителни зони на територията на Черноморски 

басейнов район“; 

ПРИЛОЖЕНИЕ 21 – Замърсяване на подземните води с химични вещества; 

ПРИЛОЖЕНИЕ 22 – Оценка на натиска и състоянието на подземни водни тела; 
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Как се управляват тeзи проблеми сега? 

 Директива 91/271/ЕИО за пречистване на отпадъчни води от населените места за над 2 

000 е.ж и над 10 000 е.ж. предвижда: 

 осигуряване на биологично пречистване на отпадъчните води на всички 

агломерации с над 2 000 е.ж;  

 въвеждане на по-строго пречистване на отпадъчните води с отстраняване на 

биогенните елементи азот и фосфор за всички агломерации с над 10 000 е.ж., 

които заустват в чувствителни зони и  

 насърчаване оползотворяването на утайката, когато това е възможно. 

 В Програмата от мерки към ПУРБ са заложени мерки, с цел намаляване на 

замърсяването с биогени, като те основно са свързани с изграждане на канализация 

и ПСОВ за населените места. Отговорни институции за реализация на мерките са 

Общините, на територията на които се намират населените места.  

 Заложени са 80 бр. мерки ( 68 бр. стартирали и 12 не са стартирали), в следните 

типове:  

Изграждане на ПСОВ – 20 бр. (15 стартирали, 5 не стартирали),Доизграждане на ПСОВ  – 

3 бр. (стартирали), РРМ на ПСОВ – 11 бр. (10 стартирали, 1 не стартирала); Изграждане на 

канализация - 9 бр.( 7 стартирали, 2 не стартирали); Доизграждане на канализация – 34 

бр.(30стартирали, 4 не стартирали);Изграждане на канална помпена станция и тласкател към 

ПСОВ – 3 бр.стартирали; 

 В изпълнение на чл.188, ал.1, т.11 от Закона за водите се извършва 

постоянен/периодичен контрол по изпълнението на Програмата от мерки включени 

в Плана за управление на водите в Черноморски басейнов район. 

 За регулиране и предотвратяване на възможни замърсявания, чрез инфилтрация в 

подземните води на установените замърсители в заустваните отпадъчни води се 

издава разрешително съгласно чл. 46 от ЗВ. 

 

Предложение за мерки и възможни допълнителни опции в бъдеще: 

 За да се подобри състоянието на крайбрежните водни тела за изпълнение на основната 

цел на РДВ 2000/60/ЕС, а именно постигане и /или поддържане на  добро състояние“ е 

необходимо намаляване на товарите на внасяните замърсители в заустваните речни 

води, което ще се постигне чрез изпълнение на поставените мерки за отделните водни 

тела в останалите речни басейни на територията на Черноморски басейнов район. 
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 Увеличаване на броя на пунктовете за собствен мониторинг и наблюдаваните 

показатели на подземни води в района на проблемните ПСОВ и канализация. Целта е 

локализиране на замърсяването и набелязване на мерки за отстраняването му. 

 Търсене на възможности за финансиране изпълнението на мерките в ПУРБ. 

 

 

4. Замърсяване с нитрати 

Защо това е значителен проблем? 

Основен източник на нитратно замърсяване на водите е отрасълът селско стопанство. 

Нитратите са соли на азотната киселина, които се срещат най–често в торовете, т.нар. 

нитратни торове. Друг източник на замърсяване с нитрати са отпадъчните води от 

действащите животновъдни стопанства и комплекси. Съществен проблем при попадането на 

нитрати в почвата е фактът, че те биват бързо отмити и водният кръговрат бързо ги довежда 

до водните басейни, включително и до питейната вода.  

 

 

 

Повърхностни води 

Вътрешни води 

Високите нива на нитрати поставят в риск качеството на повърхностните води, 

причинявайки еутрофикация. Еутрофикацията е процес при който, наличието на високо 

съдържания на хранителни вещества във водите, предизвиква прекален растеж на водорасли и 

растения. Това от своя страна се отразява върху качеството на водата и възможностите за 

нейното използване. Азотът е едно от основните хранителни вещества, причинявайки 

еутрофикация в устията на реките и крайбрежните води, въпреки че през последните години 

науката доказва, че азотът може също да е причина за еутрофикация и в сладките води, 

особено езерата. 

 

В териториалният обхват на БДЧР - Варна за периода 2010-2013г. 12% от реките и 16.2% 

от езерата надвишават стандартите за азотосъдържащи вещества за постигане на добро 

състояние. Основните замърсители на земеделските земи, разположени около селищата са 

веществата, внасяни в почвите за подобряване на почвеното плодородие и за борба с болести 

и вредители, както и вещества от градските райони. 
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Повърхностните водни тела, които са във влошено състояние по съдържание на 

нитрати са: 

 „р. Батова - от село Батово до вливане в Черно море“ с код BG2DO800R001 

 „р. Екренска - от извора до понирането й след с. Кранево“ с код BG2DO800R002 

 Златина - от  извора до 2,6 км. след с. Белоградец“ с код BG2PR500R010 

 При с. Църква „р. Крива - от  след с. Лиси връх до гр. Нови Пазар“ с код 

BG2PR600R013 

 „р. Луда Камчия от извор до яз. Камчия“ с код BG2KA400R043 

 „р. Стара река (Текедере) - от извор до вливане в р. Камчия“ с код BG2KA700R016 

 „р. Двойница - 2 км след с. Дюлино до вливане в Черно море“ с код BG2SE400R006 

 „р. Сънър дере - от извора до вливане в р. Чукарска“ с код BG2SE900R035 

 „р. Русокастренска – от извор до язовир “Крушово” с код BG2MA600R015 

 „р. Мехмедженска -  от извор  до вливане в р. Ропотамо“ с код BG2IU200R004 

 „Първи участък: р. Караагач - от извор до вливане в Черно море“ с код BG2IU600R013 

 „Четвърти участък:  р. Главница  - от извора до вливане в р. Провадийска“ с код 

BG2PR345R007 

 „р. Средецка - от гр. Средец до язовир “Мандра” с код BG2MA700R006 

 „Първи участък: Канал, свързващ Белославско езеро с Варненско езеро; II Участък: 

Харамийско дере“ с код BG2PR100L002 

 „язовир "Камчия" с код BG2KA400L024 

 „Бургаско езеро“ с код BG2SE900L037 

 „язовир "Мандра" с код BG2MA107L002 

 „язовир "Ясна поляна" с код BG2IU400L011 

Проблем: Неизпълнение в пълен обхват на мерките в ПУРБ свързани със защита от 

замърсяване с нитрати. 

От направения преглед на напредъка в изпълнението на програмата от мерки за 

намаляване замърсяването с нитрати в проблемни водните тела с влошено състояние се 

установи, че: за 5 бр. мерки няма информация, 2 бр. нестартирали мерки и 33 бр. са в процес 

на изпълнение, но не са завършили. В резултат на това, към момента не може да бъде отчетен 

ефекта от тяхното  прилагане.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 – карта „Влошено състояние на повърхностните водни тела по 

съдържание на нитрати на територията на Черноморски басейнов район“; 

 

Крайбрежни води 
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Дифузното замърсяване на крайбрежните води е вследствие от антропогенни дейности и в 

резултат на естествено протичащи природни процеси, като морската абразия и ерозионни и 

свлачищни процеси, протичащи в крайбрежната зона. Също така не на последно място е и 

замърсяването от атмосферата. 

Антропогенни дейности са: 

- интензивно селско стопанство, свързано с използването на азотни и фосфорни торове 

изграждане на голф игрища, като тук дифузното замърсяване е вследствие на използването на 

силни препарати за поддържане на тревните площи. 

- изграждане на рибни ферми в морските води и изкуственото хранене на отглежданите 

видове. 

- корабен трафик 

- риболовните дейности (тралиране на морското дъно и повторно постъпване на 

замърсителите, отложени в седиментите в другите две фази на морската околна среда: води и 

биота) 

- драгиране и депониране на драгажни маси 

- заустване на непречистени отпадъчни води от населени места без изградени 

канализационни системи 

- внасяне на замърсени води чрез реките, директно заустващи в Черно море. 

 

Повишаването на концентрациите на нитратите, постъпващи в морските води води до  

еутрофикационни процеси, при които се наблюдава засилен растеж (увеличаване на 

биомасата) на планктона, макроводораслите и растенията. Това от своя страна води до 

влошаване на кислородните условия (пренасищане на водата с кислород и в последствие 

дефицит), намаляване на прозрачността на водата, наличие на нехарактерно оцветяване и 

стариране на гнилостни процеси, в резултат на измиране на макроводораслите. Често при 

наличие на еутрофикационни процеси и липса или недостатъчност на кислорода, се 

наблюдава и измиране на по – дребни видове риба. 

 През последните години се наблюдава намаляване на нивата на биогените (азот амониев, 

азот нитратен и азот нитритен) в морските води и подобряване на оценката на състоянието по 

тези физико – химични елементи за качество. 

 

Въпреки това все още са налице няколко сериозни проблема: 

 Проблем: липса на данни за представителна оценка на натиска от идентифицираните 

дифузни източници. 

 Проблем: липса на информация за степента на натиск от корабния и риболовния трафик 
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 Проблем: липса на информация за актуалните нива на атмосферното замърсяване, 

оказващо негативно въздействие върху морската околна среда. 

 

Подземни води 

Интензивното земеделие с използване на неорганични азотни и фосфорни торове може да 

доведе до замърсяване на подземните води. Внасянето на по-големи количества торове, 

необходими за развитието на културите, както и неправилното им съхранение и употреба,  

причинява замърсяване с нитрати и фосфати на почвата и чрез просмукване през почвения 

слой в подземните води. Възможни емитирани замърсители към подземните води са азот и  

фосфор. 

Съществуват два начина, по които нитратите от земеделските източници могат да 

причинят замърсяване на водните ресурси. Единият начин е замърсяване от точков(локален) 

източник. Такъв вид замърсяване е попадането на нитрати от конкретен източник във водите 

- например просмукване на оборски тор от торище. Това се явява при пропуски при 

съхраняването  или складирането на органични торове. 

Вторият начин е чрез дифузен източник (селскостопанска дифузия). Това е резултат от: 

- прилагането на органични или промишлени торове в количества, превишаващи 

нуждите на културите от хранителни елементи; 

- покриващите ПВТ пластове в зоните на подхранване са тънки повърхностни почвени 

слоеве, които не може да абсорбират хранителните вещества или липсват (открити).  

- внасяне на торове при неподходящи почвени или климатични условия. 

Възможни емитирани замърсители към подземните води (нитрати, амониеви йони, 

органични съединения) се просмукват и от: 

- животновъдство - това вероятно се дължи на просмукване чрез почвите в подземните 

води при използвани земеделски площи (ИЗП) на стопанството, върху която е прилаган: 

твърд тор; твърд тор с непосредствено заораване;  полутечен тор; полутечен тор с 

непосредствено заораване. 

- депа, неотговарящи на нормативно регламентираните изисквания, които предстои да 

бъдат закрити, рекултивирани  или преоформени. Те нямат изградени мониторингови 

пунктове и няма информация за съответно въздействие. 

- нерегламентирани сметища; 

- инфраструктора без канализации - възможни емитирани замърсители към подземните 

води са: амониеви йони, нитрити, фосфати и нитрати. 
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Проблем: Неизпълнение в пълен обхват на мерките в ПУРБ свързани със защита от 

замърсяване с нитрати. Възможни източници на замърсяване – земеделие, 

животновъдство, инфраструктура без канализация, депа (неотговарящи на 

нормативните изисквания) и нерегламентирани сметища.  

Подробна информация е представена в ПРИЛОЖЕНИЕ 21 – Замърсяване на подземните 

води с химични вещества и ПРИЛОЖЕНИЕ 22 – Оценка на натиска и химично 

състояние на подземни водни тела; 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 – карта „Уязвими зони на територията на Черноморски басейнов 

район“; 

ПРИЛОЖЕНИЕ 21 – Замърсяване на подземните води с химични вещества; 

ПРИЛОЖЕНИЕ 22 – Оценка на натиска и състояние на подземни водни тела; 

 

Как се управляват тeзи проблеми сега? 

 Със Заповед №РД-930/25.10.2010 г. на Министъра на Околната среда и водите са 

определени водите, които са замърсени и застрашени от замърсяване с нитрати от земеделски източници 

и уязвимите зони, в които водите се замърсяват с нитрати от земеделски източници 

 Със Заповед №РД-141/07.03.2011г. на Министъра на околната среда и водите и № РД 09-

189/24.03.2011г. на Министъра на земеделието и храните е утвърдена Програма от мерки за 

ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници в уязвимите зони. 

 Със Заповед № РД-635/13.08.2013г. е утвърдена програма за мониторинг на нитратите в подземните и 

повърхностни води в Черноморски басейнов район.  

 В Програмата от мерки са включени мерки, които имат пряко или косвено отношение 

към опазване замърсяването на водите с нитрати, а именно: 

 Прилагане на добри земеделски практики 

 Прилагане на добри практики в нитратно уязвимите зони; 

 Прилагане на добри фермерски практики 

 Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита 

 Закриване и рекултивация на общинско депо 

 Провеждане на залесителни мероприятия във вододайната зона на язовирите; 

 В изпълнение на чл.188, ал.1, т.11 от Закона за водите се извършва 

постоянен/периодичен контрол по изпълнението на Програмата от мерки включени в 

Плана за управление на водите в Черноморски басейнов район. 

 

Предложение за мерки и възможни допълнителни опции в бъдеще: 
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 Насочване на допълнителни мерки с цел защита качеството на питейните води, в т.ч. 

допълнително пречистване на водите и изграждане на ПСПВ; 

 Задължително прилагане на добри земеделски практики в териториите на уязвимите 

зони. 

 Промяна на практиките за торене или в земеползването във високо рискови райони 

или периоди; 

 Инсталации за пречистване на отпадъчна вода в стопанства; 

 Засаждане на сидерати – зелено торене; 

 Увеличаване на разнообразието в сеитбообръщенията; 

 Икономически механизми за насърчаване подмяната на синтетични пестициди с 

натурални съставки;  

 Предоставяне на съвети и координиране на земеделските производители, споделяне на 

най-добри практики и насочване към механизми за финансиране; 

 Намаляване на замърсяването от градските райони с вещества – продукти от градския 

метаболизъм – твърди отпадъци, аерозоли,  газове и прах от промишлени 

производства, нефтопродукти, инфилтрация на замърсени води. 

 Въвеждане на ценова политика с отчитане на принципа "замърсителят плаща". 

 Провеждане на обучителни кампании. 

 С анализа на данните и от мониторинга да се актуализират определените уязвими зони 

по Заповед №930/ 25.10.2010г. на Министъра на ОСВ.  

 Търсене на възможности за финансиране изпълнението на мерките в ПУРБ. 

 

 

5. Фосфор и еутрофикация 

Защо това е значителен проблем? 

Повърхностни води 

Фосфорът е един от най-важните хранителни вещества за растенията, животните и хората. 

От съществено значение е за развитието на клетките и структурата, за развитие на костите, 

клетъчна структура, възпроизвеждане и т.н. Няма заместител за P, и никога няма да има. 

Източниците на фосфор са йоните на фосфорната и ортофосфорната киселина. В почвите 

този елемент се съдържа в следните форми: неактивна, активна и обменна. Усвояването му 

зависи от обезпечеността на почвата с другите два макроелемента – азот и калий. 

Усвояването е нормално при добра обезпеченост с тези два елемента. Поради намаляване на 

изхвърлянето на битовите и промишлени отпадъци, приносът от селското стопанство се е 
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увеличил през последните години и е достигнал повече от 50% по-специално в райони с 

интензивно земеделие. 

 

Еутрофикацията е сложно явление, в което често, но не винаги, главна роля играят 

фосфатите. Еутрофикацията се дефинира като: „обогатяване на водата с допълнителни 

елементи, по-специално съединения на азота и/или фосфора, предизвикващи ускорено 

развитие на водорасли и растения от висши видове, което води до нежелано нарушаване на 

равновесието на наличните водни организми и влошаване качеството на водата“.  

В случаите, когато концентрацията на биогенните елементи във водните басейни превиши 

многократно естествените стойности, настъпват физични, химични и биологични промени в 

средата, известни като процес на еутрофикация. 

 

Еутрофикацията продължава да бъде основен проблем в много речни басейни, като 

замърсяването с фосфор се причинява от различни източници. Фосфорните торове се 

оценяват по съдържанието /Р2О5/, което е достъпната форма за растенията. Според степента 

на разтворимост и формата, в която са застъпени фосфатите, промишлените фосфорни торове 

се делят на следните групи:  

- Торове, съдържащи водоразтворими фосфати (обикновен, двоен и троен суперфосфат); 

- Торове, съдържащи неразтворими във вода фосфати, но разтварящи се в слаби 

органични киселини (преципитат, костно брашно, хипефосфат) 

Минералните и органични торове съдържат различни количества микрозамърсители като 

тежки метали (по-специално кадмий, цинк и мед). Различни регламенти на Общността и на 

държавите-членки са насочени към ограничаване на размера на такива елементи, въведени 

върху земята чрез торове. Фосфорът може да се придвижи в повърхностни води, като се 

свърже с почвените частици и органична материя по време на ерозионни процеси, особено 

върху земеделска земя, където са били приложени фосфорни торове и оборски тор. 

Разтворимият фосфор се движи с оттичането на водата по време на обилни валежи през 

задържащи площи и пасища, особено от животновъдството, или може да достигне чрез 

излужване до подпочвени води. Процесът излужване допринася за уплътняване на 

сложението на почвата, като резултат от отслабването на структурните връзки, вследствие 

изнасяне на обменни бази на калций, магнезий и карбонати.   

 

Вътрешни води: 

В териториалният обхват на БДЧР – Варна 5.5% от реките и 9.6% от езерата надвишават 

стандартите за фосфор за постигане на добро състояние.  
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 Повърхностните водни тела, които са във влошено състояние по съдържание на 

фосфати:  

- „Първи участък: р. Девненска - след с.Чернево до вливането в р. Провадийска;  Втори 

участък - р. Девненска – устие“ с код BG2PR210R005 

- При с. Църква „р. Крива - от  след с. Лиси връх до гр. Нови Пазар“ с код BG2PR600R013 

- „р. Бяла река до вливане в р. Луда Камчия“ с код BG2KA400R014 

- „р. Потамишка(Ведровска) до вливане в р. Луда Камчия“ с код BG2KA400R015 

- „р. Стара река (Текедере) - от извор до вливане в р. Камчия“ с код BG2KA700R016 

- „Първи участък: р. Караагач - от извор до вливане в Черно море с код BG2IU600R013 

- „Дуранкулашко езеро“ с код BG2DO700L017 

- „Алепу“ с код BG2IU200L017 

- „Бургаско езеро“ с код BG2SE900L037 

-    язовир "Мандра" с код BG2MA107L002 

 

Проблем: Неизпълнение в пълен обхват на мерките в ПУРБ свързани със защита от 

замърсяване с биогенни елементи. Възможни източници на замърсяване – земеделие, 

животновъдство, инфраструктура без канализация, депа (неотговарящи на 

нормативните изисквания) и нерегламентирани сметища. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 – карта „Влошено състояние на повърхностните водни тела по 

съдържание на фосфати на територията на Черноморски басейнов район“; 

 

Крайбрежни води 

Дифузното замърсяване на крайбрежните води е вследствие от антропогенни дейности и в 

резултат на естествено протичащи природни процеси, като морската абразия и ерозионни и 

свлачищни процеси, протичащи в крайбрежната зона. Също така не на последно място е и 

замърсяването от атмосферата. 

Антропогенни дейности са: 

- интензивно селско стопанство, свързано с използването на азотни и фосфорни торове 

изграждане на голф игрища, като тук дифузното замърсяване е вследствие на 

използването на силни препарати за поддържане на тревните площи. 

- изграждане на рибни ферми в морските води и изкуственото хранене на отглежданите 

видове. 

- корабен трафик 
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- риболовните дейности (тралиране на морското дъно и повторно постъпване на 

замърсителите, отложени в седиментите в другите две фази на морската околна среда: 

води и биота) 

- драгиране и депониране на драгажни маси 

- заустване на непречистени отпадъчни води от населени места без изградени 

канализационни системи 

- внасяне на замърсени води чрез реките, директно заустващи в Черно море. 

 

Високите нива на фосфатите, постъпващи в морските води водят до еутрофикационни 

процеси, при които се наблюдава засилен растеж (увеличаване на биомасата) на планктона, 

макроводораслите и растенията. Това от своя страна води до влошаване на кислородните 

условия (пренасищане на водата с кислород и в последствие дефицит), намаляване на 

прозрачността на водата, наличие на нехарактерно оцветяване и гнилостни процеси, в 

резултат на измиране на макроводораслите. Често при наличие на еутрофикационни процеси 

и липса или недостатъчност на разтворен кислород, се наблюдава и измиране на по – 

дребните видове риба. 

  През последните години се наблюдава намаляване на нивата на фосфатите в морските 

води и подобряване на оценката на състоянието по този физико – химичен елемент за 

качество. 

 

Въпреки това все още са налице няколко сериозни проблема: 

Проблем: липса на данни за представителна оценка на натиска от идентифицираните 

дифузни източници (торене с фосфорни торове). 

   

Проблем: Крайбрежно водно тяло „от Дуранкулак до н. Шабла” с код BG2BS000C001, 

определено в умерено състояние по фосфати за периода 2011-2013 г., влияещо върху 

състоянието на БЕК макрофитобентос, на база на което тялото е определено в много 

лошо екологично състояние. 

 

Проблем: липса на актуална информация за степента на антропогенния натиск, оказван 

върху морските води в Румъния и вероятност за трансграничен пренос на замърсители. 

Подземни води – подробна информация е представена в ПРИЛОЖЕНИЕ 21 – 

Замърсяване на подземните води с химични вещества и ПРИЛОЖЕНИЕ 22 – 

Оценка на натиска и състояние на подземни водни тела; 
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Как се управляват тeзи проблеми сега? 

 Директива 91/271/ЕИО за пречистване на отпадъчни води от населените места за над 2 

000 е.ж и над 10 000 е.ж. предвижда: 

 осигуряване на биологично пречистване на отпадъчните води на всички 

агломерации с над 2 000 е.ж;  

 въвеждане на по-строго пречистване на отпадъчните води с отстраняване на 

биогенните елементи азот и фосфор за всички агломерации с над 10 000 е.ж., 

които заустват в чувствителни зони и  

 насърчаване оползотворяването на утайката, когато това е възможно. 

 Изискванията й са транспонирани в българското законодателство в Закона за водите и 

Наредба №6/9.11.2000 г. за емисионни норми за допустимо съдържание на вредни и 

опасни вещества в отпадъчните води, заустване във водни обекти. Проектирането и 

експлоатацията на канализационните системи на населените места се извършва в 

съответствие с разрешителни за заустване, издадени по ред определен с Наредба 

№2/8.06.2011 г. за издаването на разрешителни за заустване на отпадъчни води във 

водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точковите 

източници. Същата наредба определя контрола по условията на издадените 

разрешителни и мониторинга на отпадъчните води, с регламентирани честота и вид на 

пробата.  

 Разпоредбите на Директива 2010/75/ЕС относно емисиите от промишлеността 

(комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) и по –специално глави 

първа и втора и приложения №1 и №2 от нея се въвеждат в българското 

законодателство със ЗИД (ДВ бр.32/24.04.2012 г.) на Закона за опазване на околната 

среда (ЗООС) и са доразработени в Наредбата за условията и реда за издаване на 

комплексни разрешителни (изм. доп. с ПМС №208 на Министерски съвет от 03.09.2012 

г.), в която се въвежда и Приложение III на Директивата. Приложение III към 

директивата съдържа примерен списък на главните замърсяващи субстанции, които е 

необходимо да се имат предвид при фиксиране на пределно допустимите стойности на 

емисиите, включително и на вещества, които допринасят за еутрофикацията, по-

специално нитратите и фосфатите. 

 Комплексното разрешително съдържа условия за контрол на отпадъчните води и 

тяхното заустване, емисиите във въздуха, управлението на отпадъците, шума, опазване 

на почвите и подземните води, разхода на суровини, спомагателни материали, вода и 

енергия, въвеждане на управление на околната среда, предотвратяване и контрол при 

аварийни ситуации, опазване на околната среда при прекратяване дейността на 
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инсталациите. С комплексните разрешителни се прилагат най-добри налични техники 

(НДНТ) при осъществяването на съответната дейност.  

 

 В Програмата от мерки са включени мерки, които имат пряко или косвено отношение 

към опазване замърсяването на водите с биогенни елементи, а именно: 

 Изграждане на нови и реконструкция на ПСОВ за населени места над 10 000 е.ж., 

за които, съгласно Директива 91/271/ЕИО задължително изискване е третичното 

пречистване; 

 Контрол по изпълнение на условията в комплексните разрешителни и при 

необходимост преразглеждане на условията.  

 Прилагане на добри фермерски практики 

 Прилагане на добри земеделски практики 

 Закриване и рекултивация на общински депа 

 

 В изпълнение на чл.188, ал.1, т.11 от Закона за водите се извършва 

постоянен/периодичен контрол по изпълнението на Програмата от мерки включени в 

Плана за управление на водите в Черноморски басейнов район. 

 

Предложение за мерки и възможни допълнителни опции в бъдеще: 

 

 Намаляване на еутрофикацията чрез въвеждане на допълнителни мерки за намаляване 

на натоварването с фосфор; 

 Преминаването към детергенти без фосфати; 

 Предоставяне на съвети и координиране на земеделските производители, споделяне на 

най-добри практики и насочване към механизми за финансиране; 

 Оптимизиране на използването на утайки от отпадъчните води, в резултат на което ще 

се намали използването на изкуствените торове в селското стопанство; 

 Икономически механизми за насърчаване подмяната на синтетични пестициди с 

натурални съставки; 

 Засаждане на междинни култури; 

 Увеличаване на разнообразието в сеитбообръщенията; 

 Търсене на възможности за финансиране изпълнението на мерките в ПУРБ. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 – карта „Линейни съоръжения в Черноморски басейнов район“; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 – карта „Влошено съдържание на повърхностните водни тела по 

нитрати и фосфати на територията на Черноморски басейнов район“; 

ПРИЛОЖЕНИЕ 12 и 13 – карта „Замърсяване от дифузни източници на 

повърхностни води“; 

ПРИЛОЖЕНИЕ 21 – Замърсяване на подземните води с химични вещества; 

ПРИЛОЖЕНИЕ 22 – Оценка на натиска и състояние на подземни водни тела; 

 

6. Физични модификации 

Защо това е значителен проблем? 

Водните екосистеми било то растителни или животински се влияят не само от 

количеството и качеството на водата, но и от физичните характеристики на реката, езерето, 

язовира.  

Съвкупността от хидрологичните и морфологичните характеристики на водния обект са 

познати като хидроморфология на водите. 

Изменения в хидроморфологията на водния обект като изправяне и укрепване на речни 

корита и брегове, изграждане на корекции и диги, бентове и прагове и други, могат да 

стабилизира водните обекти, но също така да доведат до промени в естествените 

местообитания на различни видове и до намаляване на разнообразието от присъстващите 

животни и растения.  

Различните модификации на водните обекти са свързани с осигуряване на обществено-

значими ползи, като защита от вредно въздействие на водите, хидроенергийно снабдяване, 

корабоплаване, водоснабдяване и други и трябва да бъдат запазени.  

На снимките по долу са показани физически изменения на водни обекти свързани с 

обществено значимата полза 

 

 

Изградено инфраструктурно съоръжение  Съоръжение за водохващане на река  
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за предотвратяване и защита от наводнения Камчия за ВЕЦ „Тича“, с. Миланово, 

с. Долище, общ. Аксаково    общ. Велики Преслав 

 

Необходимо е осигуряване на баланс между запазване на обществено значимите ползи и 

намаляване на отрицателното въздействие върху водните екосистеми, независимо от 

бъдещите тенденции за изменението на климата, промени на населението и увеличаване на 

натиска върху водните обекти от физическите изменения. 

Повърхностни води 

Вътрешни води: 

Констатирани участъци със значителни физични изменения за различни видове 

обществено значими употреби са: 

 Участък с код BG2KA900R019 и териториален обхват от Омуртагов мост на гр. Велики 

Преслав до с. Миланово. Наличие на голям бент, които водовзема повече от 50% от 

водите на река Камчия с цел напояване и ВЕЦ. 

 Участък с код BG2KA578R003 и териториален обхват от вливане на р. Врана при с. 

Хан Крум до вливане на р. Арковна при с. Арковна. Река Камчия е коригирана и 

андигирана. 

 Участък с код BG2KA578R003 и териториален обхват от въжен мост на с. Камен дял 

до вливане на р. Сладка вода след с. Боряна. Река Камчия е коригирана. 

 Участък с код BG2KA130R002 и териториален обхват от с. Дъбравино до с. Круша. 

Река Камчия е коригирана с отрязани меандри, изградена НС „Долни Чифлик“ с 

множество канали и съоръжения и големи рибарници до с. Круша. 

 Участък с код BG2VE109R001 и териториален обхват от вливането на р. Айдере до с. 

Кости. В границите на разглеждания участък от р. Велека се извършва добив инертни 

материали и баластра. 

 Участък с код BG2SE400R004 и териториален обхват от вливането на с. Козичино до с. 

Дюлино. В границите на разглеждания участък от р. Двойница се извършва добив 

инертни материали и баластра. 

Проблем: На територията на Черноморски басейнов район, значими изменения в 

хидрологичния режим, които изменят и нарушават речната цялост са наличието нa 

язовири и миграционни бариери - баражи, бентове и прагове. Идентифицираните 

морфологични изменения на водните обекти се изразяват в изграждане на язовирни 

стени с цел регулиране на оттока, корекции на речните русла и дейности по 

укрепване на бреговете с цел защита от вредното въздействие на водите, добив на 

инертни материали, драгажни дейности свързани с удълбочаване за нуждите на 

корабоплаването и изграждане на пристанищна инфраструктура. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14 – карта „Ползване на водни обекти на територията на Черноморски 

басейнов район“; 

 

Крайбрежни води 

Във водни тела с кодове BG2BS000C001, BG2BS000C002, BG2BS000C003, BG2BS000C006 

и BG2BS000C007 няма изградени брегови съоръжения или изградените такива са 

незначителни, т.е. не се променят условията на морската околна среда и състоянието на 

субстратите, може да се определи като отлично.  

Във водни тела с кодове BG2BS000C005 и BG2BS000C008, където площите на повлияните 

области надхвърлят 1 000 000 m
2
, антропогенни промени в състоянието на субстрата не 

позволяват състоянието им да бъде определено за отлично. 

Бреговите съоръжения във водни тела с кодове BG2BS000C011 и BG2BS000C012 не 

предизвикват значителни промени в свойствата на субстратите. 

В сравнение с водни тела с кодове BG2BS000C011 и BG2BS000C012, площите на 

повлияните области във водни тела BG2BS000C004 и BG2BS000C013 са до 3 пъти по-големи.  

В BG2BS000C004 това е в резултат на по-големите мащаби на засипване (брегозащитни и 

пристанищни съоръжения, яхтени и рибарски пристани, изградени от железобетонни 

конструкции и укрепени със скални блокове и тетраподи), докато в BG2BS000C013 то се 

дължи на значителна акумулация на пясъчен субстрат в района от нос Екрене до нос Св. 

Димитър, проявила се след построяване на напречни на брега съоръжения, прекъсващи 

надлъжни на брега наносни потоци.  

В района от Балчик до нос Св. Димитър, разположен във водни тела BG2BS000C004 и 

BG2BS000C013, се проявяват активни свлачищни процеси, и голяма част от съоръженията са 

построени с цел те да се овладеят. Голям брой от съоръженията във водно тяло 

BG2BS000C013 са построени преди повече от 30 години, което е достатъчно дълъг период за 

проява на акумулативни процеси: затрупване с пясък в резултат на построяване на напречни 

на брега съоръжения. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 15 – карта „Морски брегоукрепителни съоръжения на територията на 

Черноморски басейнов район“; 

 

Как се управляват тeзи проблеми сега? 

 Изпълнена е обществена поръчка с предмет „Изпълнение на програма за 

хидроморфологичен мониторинг на повърхностни води за 2011г. във връзка с оценка 

на хидроморфологично състояние на повърхностните водни тела“. 
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 Въздействието от хидроморфологичните модификации на водните обекти се урегулира 

и контролира чрез разрешителни режими, като се въвеждат задължителни смекчаващи 

мерки!  

- Съгласно чл.60, ал.4, т.1 от ЗВ към заявлението за издаване на разрешително за 

ползване на воден обект за изграждане на нови съоръжения или за реконструкция и 

модернизация на съществуващи съоръжения се прилага инвестиционен проект. 

- Съгласно чл.32, ал. 2 от Наредбата за ползване на повърхностни води – когато е 

необходимо изграждане на хидротехническо съоръжение, в инвестиционния проект 

се предвижда съоръжение за осигуряване на миграция на рибите (рибен проход). 

Точното изпълнение на проекта е част от условията в издаденото разрешително 

съгл. чл.50, ал.2, т.2 от ЗВ. 

- Съгласно чл.33, ал.3 от Наредбата за ползване на повърхностни води, елемент от 

сравнителната оценка е оценката на необходимите минимални водни количества, 

които ще се осигуряват по дължината на участъка, в който водата се преобразува в 

електрическа енергия. Условията в разрешителното, при които се предоставя 

правото на водовземане, включват изискване към титуляра за „осигуряване 

целогодишно подаване на минимално водно количество, необходимо за нормалното 

функциониране на екосистемите в реката.”  

За Черноморски район за басейново управление са идентифицирани смекчаващи 

мерки ( разписани в Приложение VII-1 към Раздел VII на ПУРБ). Такива мерки са 

напр. контрол на водовземанията; поддържане на ХТС, контрол при изпускане на води 

от ХТС. С прилагането им се цели подобряване на водния режим в СМВТ и 

екологичния потенциал на СМВТ.  

 Издадените разрешителни се преразглеждат и актуализират, с цел по-устойчиво 

ползване на водните обекти! 

 В Програмата от мерки са включени такива, които имат пряко или косвено отношение 

към хидроморфологията на водните обекти, а именно: 

 Мерки за защита от наводнения, в т.ч: възстановяване на компрометирани диги; 

поддържане на съществуващи корекции; изграждане на защитни диги и други 

укрепителни съоръжения; изпълнение на възстановително-поддържащи 

мероприятия (надграждане на диги); почистване на участъци от река; почистване и 

удълбочаване на участъци от дерета; поддържане на хидротехническите 

съоръжения; осигуряване проводимостта на речното легло след язовирната стена и 

предпазване на речното легло срещу изравяне. 
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 Мерки с цел опазване на биологичните ресурси, в т.ч: изграждане на рибни проходи; 

бракуване и премахване на бентови съоръжения. 

 Мерки свързани с поддържане на хидрологичния режим, в т.ч.: контрол на 

водовземанията. 

 В изпълнение на чл.188, ал.1, т.11 от Закона за водите се извършва 

постоянен/периодичен контрол по изпълнението на Програмата от мерки включени в 

Плана за управление на водите в Черноморски басейнов район. 

 

Предложение за мерки и възможни допълнителни опции в бъдеще: 

 Предприемане на мерки за прекратяване на дейностите, в случай на установяване 

влошаване на състоянието на вoдите. 

 Разглеждане на алтернативни механизми за финансиране на екологични мерки, като 

например създаване на влажни гори и възстановяване на деградирали влажни зони. 

 

7. Защита от вредното въздействие на водите   

Защо това е значителен проблем? 

 Наводненията са природни явления, които са свързани с временно покриване с вода на 

части от земни участъци, които обичайно не са покрити с вода. Това включва наводнения от 

реки, планински потоци, водни течения, проливен и интензивен дъжд и предизвикани от 

морето наводнения на крайбрежните райони. 

 Някои човешки дейности, като нарастването на урбанизираните територии, 

унищожаването на естествените заливаеми райони, намаляване на влагозадържащата 

способност на почвата в следствие на прекомерната употреба на земя, включително 

промяната на климата допринасят за увеличаване на вероятността от случване на наводнения 

и на неблагоприятните последици от тях върху хората, инфраструктурата, стопанските и 

културните обекти. 

 Намаляването и предотвратяването на наводнения са дейности пряко свързани с физически 

модификации и въздействия върху водните тела, чрез: 

 Дейности по повишаване на водозадържащата функция на язовирите чрез изграждане 

на нови ретензионни обеми, поддържане и подобряване на състоянието или 

реконструкция на язовири; 

 Дейности по поддържане на речните корита чрез изграждане на нови, реконструкция и 

поддържане на съществуващи корекции, удълбочаване на дерета и изграждане на диги; 
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 Дейности по изграждане, реконструкция и поддържане на морски брегозащитни 

съоръжения; 

 Повърхностни води 

 В изпълнение на Директива 2007/60/ЕО относно оценката и управлението на риска от 

наводнения са определени райони със значителен потенциален риск от наводнения. Същите 

са определени със Заповед № 128/15.08.2013г. на Директора на Басейнова дирекция за 

Черноморски район – Варна и Утвърдени със Заповед № РД - 745/01.10.2013г. на Министъра 

на околната среда и водите и са както следва: 

1. Черно море – Дуранкулак 

2. Черно море – Шабла 

3. Черно море – Балчик 

4. Черно море – Варна 

5. Черно море – Обзор 

6. Черно море – Несебър 

7. Черно море – Бургас 

8. Черно море – Созопол 

9. Черно море – Приморско 

10. Черно море – Царево 

11. Черно море – Ахтопол 

12. Камчия - Долни чифлик 

13. Камчия – Смядово 

14. Камчия – Златар 

15. Камчия – Шумен 

16. Камчия – Веселиново 

17. Камчия – Кралево 

18. Камчия – Руец 

19. Камчия – Търговище 

20. Камчия – Вардун 

21. Камчия – Котел 

22. Камчия – Градец 

23. Камчия – Гроздьово 

24. Камчия – Върбица 

25. Русокастренска – Русокастро 

26. Господаревска – Люлин 

27. Факийска - Момина църква 

28. Средецка – Проход 

29. Факийска - Голямо Буково 

30. Факийска – Факия 

31. Провадийска – Провадия 

32. Девненска – Суворово 

33. Главница – Блъсково 

34. Крива река - Нови пазар 

35. Мадара – Мадара 

36. Главница – Комарево 

37. Провадийска – Каспичан 

38. Бяла – Оризаре 

39. Айтоска – Айтос 

40. Чукарска – Равнец 

41. Хаджидере – Гълъбец 

42. Дермендере - Черно море 

43. Садиевска – Съдиево 

44. Дяволска -Ясна поляна 

45. Младежка - Младежко 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 16 – карта „Райони със значителен и потенциален риск от наводнения на 

територията на Черноморски басейнов район“; 

 

Как се управляват тези проблеми сега? 
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За определените 45 района със значителен потенциален риск от наводнения на територията 

на Черноморски басейнов район ще се съставят карти на заплахата от наводнения и карти на 

риска от наводнения в подходящ мащаб. Картите на заплахата от наводнения ще покриват 

географските територии, които могат да бъдат наводнени при следните сценарии: 

 наводнения с малка вероятност за настъпване са наводнения при които вероятният 

период за повторно настъпване е по-голям или равен на 1000 години; 

 наводнения със средна вероятност за настъпване са наводнения при които вероятният 

период за повторно настъпване е по-голям или равен на 100 години  

 наводнения с висока вероятност за настъпване това са наводнения при които вероятният 

период за повторно настъпване е по-голям или равен на 20 години където е 

целесъобразно. 

На картите за всеки от така определените сценарии, трябва да са представени обхвата на 

наводнението, дълбочините на водата или водното ниво, в зависимост от случая и скоростта на 

течението или съответните водни количества, където е целесъобразно. 

 Картите на райони в риск от наводнения ще отразяват неблагоприятните последици от 

наводнения за всеки от трите вероятни периода за настъпване, чрез приблизителен брой на 

евентуално засегнати жители, вид стопанска дейност в евентуално засегнатия район, 

инсталации по приложение №4 към чл. 117 от Закона за опазване на околната среда, които 

могат да предизвикат допълнително замърсяване поради авария в случай на наводнения, 

защитени зони по чл.6 от Закона за биологичното разнообразие, за които съществува 

възможност да бъдат засегнати и други значителни източници на замърсяване. 

 Въз основа на изготвените карти ще бъде съставен План за управление риска от наводнения, 

като неразделна част него ще бъдат и програма от мерки за постигане на целите. 

 В Програмата от мерки към ПУРБ са включени такива, които имат пряко или косвено 

отношение към хидроморфологията на водните обекти, а именно: 

 Мерки за защита от наводнения, в т.ч: възстановяване на компрометирани диги; 

поддържане на съществуващи корекции; изграждане на защитни диги и други 

укрепителни съоръжения; изпълнение на възстановително-поддържащи мероприятия 

(надграждане на диги); почистване на участъци от река; почистване и удълбочаване на 

участъци от дерета; поддържане на хидротехническите съоръжения; осигуряване 

проводимостта на речното легло след язовирната стена и предпазване на речното легло 

срещу изравяне. 

 

Предложение за мерки и възможни допълнителни опции в бъдеще: 

  Утвърдените райони със значителен потенциален риск от наводнения ще се определят 

като самостоятелни водни тела или като главни сегменти от водни тела в ПУРБ. 
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 Координация на Рамковата директива за водите 2000/60/ЕО и Директива за 

Наводненията 2007/60/ЕО относно оценката и управлението на риска от наводнения 

чрез: 

- прилагане на принципа „информация, събрана и анализирана веднъж, използвана 

многократно за различните цели - поддържане и постигане на добро състояние на 

водните тела и защита от наводнения“. 

- разглеждане на екологичния ефект при реализиране на мерките от ПУРН, като 

потенциален натиск върху повърхностните и подземните водни тела и зоните за 

тяхната защита; 

- разглеждане на синергичният ефект от реализиране на мярката от ПУРН с Рамковата 

директива за водите; 

 

8. Инвазивни неместни видове 

(Източник на информацията: Първоначална оценка на морската околна среда (чл. 8 от РДМС), изготвена от 

Институт по океанология към БАН, съгласно Договор № 203/09.08.2012 г. между ИО – БАН и БДЧР – Варна) 

 

Защо това е значителен проблем? 

 

Инвазивните чужди видове (ИЧВ) са растения, животни и гъби с неместен произход, които в 

резултат на човешката дейност са пренесени (преднамерено или не) в нови за тях райони, 

където могат да намерят подходящи условия за разпространение и развитие без да имат 

естествени врагове или конкуренти. В резултат на това те потискат и изместват местните 

видове, водейки до нарушаване на равновесието в екосистемите. ИЧВ представляват сериозна 

заплаха за биологичното разнообразие, но могат да имат и други непредвидени последици.  

В момента в Европа има над 12 000 видове, които са чужди за околната среда. Около 15% от 

тях са инвазивни, като техният брой бързо нараства. Натискът от инвазивни неместни видове 

се увеличава в резултат на навлизането на все повече нови видове, чрез международната 

търговия и транспорта. В условията на изменящ се климат се очаква този натиск да се засили 

още повече.  

 

Повърхностни води 

Крайбрежни води 

Натискът „Чужди видове” като вид "биологично замърсяване" върху морската околна среда, 

в която те са привнесени, може да бъде категоризиран по отношение на различните нива на 

биологична организация, а именно на ниво: 

- индивид (вътрешно биологично замърсяване от патогени или паразити); 
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- популация (чрез генетично изменение – хибридизация и генетична модификация на 

организмите);  

- съобщество (промяна в структурата – елиминиране на местните и доминиране на 

чуждите видове);  

- местообитание (модификации на физико-химичните условия); 

- екосистема (промяна в потока енергия и органична материя, поява на нови или 

необичайни функции, изменения в хранителната верига и функционирането на 

екосистемата). 

Тези нежелани реакции могат да бъдат почти незабавно проявени или да се развият с 

течение на времето.  

От трите основни вектора за въвеждане на нови видове като: 

а) корабоплаване (с баластни води или прикрепване по корпусите); 

б) случайно или преднамерено интродуциране от човешка дейност (аквакултури) и 

в) преодоляване на екологични бариери в резултат на климатични изменения (естествено 

разпространение през проливи, протоци),  

най-силно въздействие има първият.  

 

Защо това е значителен проблем? 

Чуждите видове, веднъж навлезли в новата за тях среда много трудно могат да бъдат 

премахнати от нея. Следователно, оценявайки състоянието на района означава, че то ще остане 

такова, без да има възможност да се върне в първоначалното си състояние. Някои от видовете 

имат доказано неблагоприятен ефект върху биологичното разнообразие, функционирането на 

екосистемите и човешкото здраве. Това са т.н. „инвазивни“ видове, които представляват 

заплаха за местното биологично разнообразие чрез своето хищничество, паразитизъм или 

конкуренция за наличните ресурси и същевременно оказват негативно въздействие върху 

определени човешки дейности и икономически интереси. Тази дефиниция е в съответствие с 

ръководните принципи на Конвенцията за биологично разнообразие, които определят чуждите 

инвазивни видове като видове, чиято интродукция и/или разпространение застрашава 

биологичното разнообразие (CBD Guiding Principles (CBD Decision COP VI/23).  

Основни източници на пренос и внасяне в морската околна среда на Черно море са 

изпусканите баластни води от корабите. Акваторията пред българския бряг и цялата 

Изключително икономическа зона на Р. България се явява район с интензивно корабоплаване. 

Въпреки това не всички български морски пристанища имат изградени съоръжения за баластни 

води, а наличните приемни съоръжения са ограничени.  
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Все още има ограничени познания за въздействието на чуждите видове върху околната 

среда. Необходимо е развитие на научното познание, за да се разработят надеждни индикатори, 

особено за въздействието на инвазивните чужди видове, което остава основен проблем във 

връзка с постигането на добро екологично състояние. 

Броят на екзотичните видове в Черно море и крайбрежните местообитания, 

регистрирани до 2006 г. възлиза на 217, от тях 102 са постоянно установили се, 20 вида са 

силно и съответно 35 умерено инвазивни (TDA, 2007). Тенденцията е нарастваща, т.е 

процесът и рискът от биоинвазии продължава да е висок.  

 

Най - значителни представители на чуждите видове в българската част на 

Черноморското крайбрежие, които са силно инвазивни и предизвикват изключително 

негативни промени в черноморската екосистема, респективно и пред българския бряг са 

Rapana venosa, Mnemiopsis leidyi и Phaeocystis. 

1. Rapana venosa: естественият ареал на хищния морски охлюв e северозападната част на 

Тихия океан, от Японско море до Тайван. Пренасянето на вида в Черно море, регистрирано в 

началото на 1940-те, вероятно става чрез прикрепване по корпусите на корабите на възрастни 

или яйца на Rapana. Само за 15 години Rapana колонизира цялото крайбрежие на Черно море. 

Видът се съобщава за първи път пред българския бряг в средата на 1950-те. Rapana заема 

свободна екологична ниша в Черно море и оказва значителна хищническа преса върху 

местната малакофауна. Ареалът му на разпространение на североизток включва бреговете на 

Румъния, България и Турция (Global Invasive Species Database (Global Invasive Species Database: 

http://www.issg.org/database/welcome/). Приема се за силно инвазивен вид, определен като 

основна причина за унищожаването на популациите от стрида Ostrea edulis и Flexopecten glabrar 

от Кавказ до Крим (Chuhchin 1961; Drapkin 1963), за намаляването на някои други видове в 

североизточното и югоизточното  крайбрежие на Черно море, както и за повсеместното 

влошаване на  състоянието на мидените полета на Mytilus galloprovincialis (Черна морска 

мида).  

Друг значим проблем е използваният метод за неговият улов чрез т.н. „бийм трал“, който 

се счита  за увреждащ по отношение на дънните местообитания. От направени изследвания се 

констатира, че състоянието  на популацията на черната мида и асоциираното бентосно 

съобщество в една защитена зона е по-добро, в  сравнение с друга зона, която е била обект на 

тралиране (Konsulova et al., 2003) 

                                                                 

http://www.issg.org/database/welcome/
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1)                                    2) 

 

1.  Масово развитие на Rapana venosa в Биотоп на инфралиторалните скали с обрастване от 

черни миди Mytilus galloprovincialis и Mytilaster lineatus (автор Ю. Недев) 

 

2.  Местообитание на Черна морска мида на плиткото скално пред Българския бряг, 2007 г. 

(автор Л. Клисуров) 

През 2006-2007 г. е установен опустошителен „цъфтеж” - обилно  отсядане на ювенилни 

рапани на много места по протежение на българския  черноморски бряг (Micu and Todorova, 

2007) и поддържане на високи числености през  следващите години. Популациите на малката и 

голямата черни миди по предпочитаните от тях местообитания (скални рифове и каменисто 

дъно) са унищожени, а скалите и рифовете - напълно оголени.  

                                                      
Празни черупки от черни миди в подножието на скален риф, напълно оголен от хищника 

Rapana venosa (автор: Д. Мику) 

 

От друга страна, рапаната има положително стопанско значение в България, като вече 

повече от десетилетие е водещ вид в българския риболов, който допринася с около 50% от 
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общия улов и съставлява около 50% от експорта на морски и сладководни организми и 

продукти, т.е елиминирането на рапановата популация е икономически неизгодно.  

Остават неизвестни няколко въпроса като каква е смъртността на мидите на дъното след 

изхвърлянето на прилова им, как се променя покритието на мидени банки под въздействие на 

бийм тралене и колко дълго във времето протича възстановяването на банките и дали е 

възможно екологичната вреда, нанасяна от траленето, да се компенсира от екологичната полза, 

произтичаща от контрола върху числеността на инвазивния хищник и в каква степен е тази 

компенсация. На този етап все още липсват  научни изследвания и данни в тази посока.  

 

2. ктенофора Mnemiopsis leidyi е доказано инвазивен вид, който променя структурата и 

функционирането на съобществата в новозаетата от него черноморска екосистема и оказва 

огромен натиск основно върху пелагичната екосистема. Факторите, повлияли за появата и 

масовото развитие на M. leidyi в Черно море са антропогенна  еутрофикация, преулов на запаса 

на хамсия и промени в хидрологичния режим в резултат на климатични изменения.  M. leidyi 

влияе върху числеността и състава, както на вторичните консументи (директно въздействие), 

така и индиректно на първичните продуценти в хранителните вериги.  

Единственият хищнически вид, който консумира M.leidyi е новият вид ктенофора Beroe 

ovata (също чужд вид), който повлиява до някаква степен нейната популация, но въпреки това 

Mnemiopsis leidyi продължава да влияе отрицателно на морската околна среда.  

Натискът на екзотичните (чуждите) видове в повърхностият слой на морските води се 

характеризира чрез таксономични и функционални изменения във фитопланктона и 

зоопланктона и резултира в промени в хранителната верига (Moncheva, Kamburska2002). 

Инвазивният вид Phaeocystis e регистриран в цъфтежни концентрации не само в края на 80-те, 

началото на 90-те, но и в средата на 2000-е. Масовото развитие на вида води до запушване на 

хрилете на рибите, промяна в цвета на водата и образуване на пяна, което се отразява 

негативно и на туризма (Moncheva et al. 1995). 

 

Как се управляват тeзи проблеми сега? 

До този момент по отношение на морските води, прилагането на програми за мониторинг 

и програми от мерки за тяхното опазване и постигане на добро състояние (само в 

крайбрежната част), се прилагаше само Рамковата директива за водите 2000/60/ЕС (РДВ) и 

свързаните с нея директиви и разпоредби и съответното национално законодателство, 

транспониращо същата. 

С влизането в сила на Рамковата директива за морска стратегия 2008/56/ЕО (РДМС) 

обхватът на екологичното законодателство, в частност това за опазването на морските води, се 

разширява до териториалните води (12 – милна зона) и изключително икономическата зона. 
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 Рамковата директива за морска стратегия 2008/56/ЕО (РДМС) разглежда неместните 

(чуждите) видове, в т.ч. и инвазивните видове, като една от 11-те характеристики, по които се 

определя дали морската околна среда постига и или поддържа добро състояние, т.е те трябва да 

бъдат на нива, които не предизвикват неблагоприятни промени в екосистемата (Дескриптор 2) 

като разглежда не само броя видове, но и тяхното разпространение и въздействие, особено ако 

то има екологически и икономически ефект.  

Международната конвенция за контрол и управление на баластните води и утайките от 

корабите (Ballast water Convention, BWM) на Международната морска организация (IMO) 

насочва вниманието към залагане на мерки срещу преносът и разпространението на инвазивни 

видове от един морски регион в друг, което оказва изключително неблагоприятно въздействие 

върху морското биологично разнообразие. За морски регион Черно море по смисъла на РДМС 

това е от изключително голямо значение. До момента все още България не е ратифицирала 

Конвенцията, но има предприети действия в тази насока на национално и  регионално ниво 

(Черноморска комисия). 

 

Предложение за мерки и възможни допълнителни опции в бъдеще: 

За постигането на добро екологично състояние за чуждите видове в морската околна среда 

на Р България е необходимо намаляване на риска и предотвратяване на въвеждането на нови 

видове чрез: 

- Извършване на инвентаризация на чуждите видове на всеки 5 години и определяне 

статуса им и степента на инвазивност. С промените в климата се очаква да се създадат условия 

благоприятни за въвеждане и развитие на нови видове, които преди това са били 

възпрепятствани от температурната бариера.  

- Разширяване използването на генетични, молекулярни изследвания при определянето на 

чуждите видове; 

- Залагане на изпълними екологични цели; 

- Залагане на законодателни цели като ратифициране на конвенцията за баластни води; 

- Изграждане на съоръжения на корабите за обеззаразяване на баластните води; 

- Изграждане на съоръжения на сушата за приемане на баластните води и последващо 

третиране. 

През 2015 г. България следва да разработи програма от мерки съгласно чл.13 от РДМС,               

а през 2016 г. да започне нейното изпълнение в морските води, с която да допринесе за 

изпълнението на екологичните цели за постигане на добро екологично състояние по 

отношение на неместните (чуждите) видове в териториални води и ИИЗ. По отношение на 

крайбрежните води, РДМС ще  надгради съществуващите мерки, изпълнявани съгласно РДВ. 
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9. Други специфични въздействия 

 

Защо това е значителен проблем? 

 

Ерозията - е физично явление, свързано с отделяне и пренасяне на почвени частици чрез 

вятър, дъждовни и повърхностни води при протичане на естествени процеси и/или въздействие 

на антропогенни фактори. Ерозията бива водна (площна и линейна), ветрова (скоростта на 

вятъра над 10 м/с) и  иригационна (водата в поливните бразди надвишава  0.1 до 1.0 м/с). В 

България  1.7 милиона hа земи са засегнати от ерозия, от които 0.4 hа – в силна и много силна 

степен. 

Повърхностни води 

Вътрешни води: 

Проблем: Идентифицирани повърхностни водни тела с много висока податливост на 

почвата към ерозия: 

- „р. Токат дере от извор до вливане в р. Камчия“ с код BG2КА500R010; 

- „р. Луда Камчия след яз. "Камчия" до яз. "Цонево"с код BG2KA400R011; 

- „I участък: р. Голяма Камчия - от извор до след с. Тича; II участък: р. Камчия - след с. 

Тича до яз. "Тича" с код BG2KA900R037; 

- „р. Черна от извор до вливане в р. Камчия“ с код BG2KA900R038; 

- „р. Герила от извор до вливане в яз. "Тича" с код BG2KA900R039; 

- „I участък: р. Котленска до вливане в р. Луда Камчия; II участък: р. Нейковска до вливане 

в р. Луда Камчия“ с код BG2KA400R042 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 17 - карта „Податливост на почвата към ерозия на територията на 

Черноморски басейнов район“; 

 

Крайбрежни води 

Абразивни и свлачищни процеси в крайбрежната зона: 

 

В района от Балчик до нос Св. Димитър, разположен във водни тела с кодове 

BG2BS000C004 и BG2BS000C013, се проявяват активни свлачищни процеси, и голяма част от 

съоръженията, построени по крайбрежната ивица имат за цел овладяване на тези процеси. 

Голям брой от съоръженията във водно тяло с код BG2BS000C013 са построени преди повече 

от 30 години, което е достатъчно дълъг период за проява на акумулативни процеси като 

затрупване с пясък в резултат на построяване на напречни на брега съоръжения, което пък от 

своя стана води до негативни въздействия върху морските местообитания. 

http://www.bsbd.org/bg/index_bg_5586363.html
http://www.bsbd.org/bg/index_bg_5586363.html
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Замърсяване на морската околна среда от постъпващи в нея отпадъци с наземен и 

морски характер. 

 

Проблем: липса на информация относно замърсяване от постъпващи в крайбрежните 

води на отпадъци с наземен и морски характер (нерегламентирани сметища, 

непочистени плажове, устия на вливащи се в Черно море реки и дерета, отводнителни 

канали, плавателни съдове). 

 

Предложение за мерки и възможни допълнителни опции в бъдеще: 

 Мероприятия за стабилизиране на почвената структура, за намаляване на повърхностния 

воден отток и скоростта на вятъра; 

 Минимизиране на механичните нарушения в профила; 

 Отглеждане на растителност със слята повърхност и мощна коренова система; 

 Прилагане на противоерозионни сеитбообръщения; 

 Обработване на почви по посока на хоризонталите; 

 Земеустройствени мероприятия; 

 Терасиране на терени с големи наклони; 

 Изграждане на хидротехнически укрепителни съоръжения (баражи).  

 Поддържане и възстановяване на ветрозащитните пояси; 

 Подобряване на дренажна мрежа; 

 Включване на мерки за наблюдение и ограничаване на постъпването на отпадъци в 

повърхностните водни обекти, по – конкретно реки, дерета, отводнителни канали, 

вливащи се в крайбрежните морски води с цел намаляване на тяхното разпространение 

и натрупване в морската околна среда. 

 Включване на мерки за наблюдение и ограничаване на нерегламентираното изхвърляне 

на отпадъци от плавателни съдове с цел намаляване на тяхното разпространение и 

натрупване в морската околна среда. 

 

10.  Климатични изменения  

Защо това е значителен проблем? 

 

Наводненията както и засушаванията са част от характеристиката на климата на България. 

Тяхната продължителност и честота са различни, но те неизменно влияят върху останалите 

елементи на природния комплекс, както и върху бита и дейността на човека. 
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Очаквани промени в резултата на климатичните изменения са: 

 Речният отток ще се измени поради променените валежни модели; 

 Повишаване на риска от бури и наводнения; 

 Климатичните  промени  значително  ще  повлияят  на  икономиката  и обществото  

чрез  въздействие  върху  екосистемите,  по-специално  на  естественото състояние,  

биоразнообразието  и  речните,  сухоземните  и  морски    екосистеми; 

 Климатичните промени по-нататък ще намалят достъпа до запазена питейна вода и др.   

 Повишаване на киселинността на морската вода вследствие на постъпване на CO2 

(въглероден диоксид) от атмосферата, отделен в резултат от все по - интензивните  

човешки дейности. 

 Удължаване на летният сезон с по – висока температура на морските води, 

кореспондиращо с повишаване на температурата на въздуха, водещо до наблюдение на 

т.н. „цъфтежи на водата“ дори и в края на м. септември - началото на м. октомври 2014 

г. 

 Постепенна загуба на морското биоразнообразие и заместване на чувствителни видове с 

толерантни такива, бързо приспособяващи се към по - замърсената околна среда. 

 

Как се управляват тeзи проблеми сега? 

 

 През 2012 г. България прие Третия Национален план за действие по изменение на 

климата за периода 2013-2020 г. (ТНПДИК). Изпълнението на заложените в плана 

мерки ще допринесат както за смекчаване на изменението на климата, така и за 

адаптация на секторите. В него са включени и конкретни мерки, имащи пряко или 

косвено отношение към водите. 

 Национална програма за защита при бедствия, определяща целите, приоритетите и 

задачите за защита при бедствия в страната за срок от 5 години. 

 В Програмата от мерки към ПУРБ са включени такива, които имат пряко или косвено 

отношение спрямо климатичните промени, а именно: 

 Ремонт и реконструкция на водоснабдителни обекти и водопроводна мрежа 

 Прилагане на водоспестяващи техники и технологии за напояване 

 Обновяване и доизграждане на напоителните системи 

 Поддържане на язовири и възстановяване на първоначалния обем на язовирите с цел 

съхраняване на водни количества 

 Обезсоляващи инсталации на морски води с цел използването им за питейни нужди 

 Контрол на водовземанията 
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 Контрол на изпускането на води от ХТС  

 Стопанисване горите и залесяване на голите площи във вододайната зона на 

язовирите 

 В изпълнение на чл.188, ал.1, т.11 от Закона за водите се извършва 

постоянен/периодичен контрол по изпълнението на Програмата от мерки включени в 

Плана за управление на водите в Черноморски басейнов район. 

 

Предложение за мерки и възможни допълнителни опции в бъдеще: 

 Необходимо е да се предвидят и планират мерки за противодействие на тези 

екстремални климатични явления с правилна оценка за последствията от изменението 

на климата било то от наводнения, горски пожари, аварий от водоснабдителните 

системи и др. 

 Ефективно водоползване. (Например ефективно напояване на земеделските култури. 

През летните месеци при недостатъчни валежи трябва да се прилагат правилните 

техники за напояване с максимално оползотворяване и същевременно икономично 

използване чрез капкови напоителни системи).  

 Обновяване на хидромелиоративната мрежа, в т.ч. използване на зимните валежи и 

зимния воден отток, използване на пречистени отпадъчни води; 

 Залесяване на сервитутните ивици на каналите в напоителните системи, за да се 

постигне засенчване, намаляване прякото изпарение на водата от каналите. 

 Разширяване площите на отглежданите до момента земеделски култури в нови райони с 

подобрени температурни и влажностни условия; 

 Др. 

 Включване на конкретни мерки, по сектори и пряко насочени към управлението на 

водите във вторите ПУРБ, предвидени в национални и областни планове за защита при 

бедствия, както и в Националната програма за защита при бедствия.  

 

X. Обобщения и изводи: 

 

Идентифицираните проблеми в управлението на водите за Черноморски басейнов район 

свързани със замърсяването на повърхностни, подземни и крайбрежни води могат да се 

обобщят по следния начин: 

1. Идентифицирани значими проблеми в резултат на установения натиск и 

въздействие върху водните тела. Предложение за мерки и възможни допълнителни опции 

в бъдеще. 
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Водовземане и изменение на воден отток  

 Прогнозиране на водопотреблението и наличния ресурс  

 Управление на водите според потребностите и по приоритетност 

 Въвеждане на механизми за подобряване на водната ефективност и намаляване 

търсенето на вода 

 Намаляване замърсяването с нитрати и фосфати на повърхностни и подземни води 

 Засилване мониторинга на качественото и количествено състояние на повърхностните 

и подземните води, вкл.и в райони с установена морска интрузия 

 Изграждане на ПСПВ 

 Учредяване и изграждане на СОЗ около водоизточници за питейно-битово 

водоснабдяване 

Замърсяване с опасни вещества 

 Ефективен контрол на изпусканите води от индустриални емитери 

  Прилагане на НДНТ; 

Заустване на непречистени отпадъчни води от канализации на населени места и 

недостатъчно пречистени битови отпадъчни води от градски, курортни и промишлени 

ПСОВ  

 Изграждане на ПСОВ на населени места  

 Подобряване на съоръженията за събиране и третиране на отпадъчните води   

Замърсяване с нитрати 

 Задължително прилагане на добри земеделски практики в териториите на уязвими 

зони 

 Въвеждане на механизми за насърчаване към промяна в практиките за торене, в 

земеползването, в сеитбообръщенията и др., с цел намаляване замърсяването с 

нитрати на повърхностни и подземни води 

 Предоставяне на съвети и координиране на земеделските производители, споделяне на 

най-добри практики и насочване към механизми за финансиране 

Фосфор и еутрофикация 

 Изграждане на нови и реконструкция на ПСОВ за населени места над 10 000 е.ж. 

 Подобряване сметосъбирането и контрола върху изхвърлянето на отпадъци във водни

 обекти 

 Закриване и рекултивация на депа, неотговарящи на нормативните изисквания 

 Прилагане на добри земеделски и добри фермерски практики 

 Предоставяне на съвети и координиране на земеделските производители, споделяне на 
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най-добри практики и насочване към механизми за финансиране 

Физични модификации 

 Изграждане на рибни проходи и премахване на съоръжения, изгубили 

предназначението си 

 Рекултивация на участъци засегнати от добив на инертни материали  

 Биологично укрепване на бреговете и залесяване  

 Възстановяване на речни меандри и влажни зони с цел намаляване и на риска от 

наводнения 

 Предприемане на мерки за прекратяване на дейностите, в случай на установяване 

влошаване на състоянието на вoдите 

Риск от наводнения 

 Изграждане на система за ранно предупреждение при риск от наводнения 

 Доизграждане, доразвиване и модернизиране на мрежата за метеорологичен и 

хидрометричен мониторинг за получаване на повече и по надеждни данни  

 Подобряване подготвеността и реакцията на населението 

 Подобряване на административния капацитет за управление на риска от наводнения 

 Подобряване на нормативната уредба, в т.ч. въвеждане на забрани и ограничения, с 

цел защита от наводнения 

Инвазивни неместни видове 

 Мониторинг и контрол за предпазване от нови инвазии  

 Периодично обследване на водните тела за определяне на статуса и степента на 

инвазия 

Климатични изменения 

 Планиране на мерки за противодействие на екстремалните климатични явления с 

правилна оценка за последствията от изменението на климата било то от 

наводнения, горски пожари, аварии от водоснабдителните системи и др. 

 Въвеждане на механизми за подобряване на водната ефективност 

 Провеждане на залесителни мероприятия 

 

 

2. Идентифицирани значими проблеми в управлението на водите на басейново (за 

Черноморски басейнов район) и национално ниво. 

 Нисък процент в напредъка по изпълнението на мерките в ПУРБ 2010-2015г. 

 

Резултат от изпълнението на мерките: 
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Положителен ефект, от изпълнението на мерките, за постигане на поставените цели се 

отчита само при 15 повърхностни водни тела, от които 4 водни тела в крайбрежни морски 

води.  Към настоящият момент не може да се даде цялостна категорична оценка на ефекта, от 

изпълнението на мерките в Черноморски басейнов район, поради следните причини: 

 от стартиралите мерки, голяма част са в процес на изпълнение, като все още не са 

завършени. 

 скоро завършили мерки, за които е твърде рано да се отчете какъвто и да е ефект от 

тяхното изпълнение 

Причини за неизпълнение на мерките: 

 Липсата на финансови средства е основна причина за неизпълнение на мерките 

включени в ПУРБ. Възможностите за финансиране на Програмата от мерки с национални 

средства са изключително ограничени. 

 Не поемане на отговорност и не припознаване на част от мерките от отговорните 

органи. 

 

 Липса на национални методики и критерии, регламентирани със Закона за 

водите. 

 

 Липса на координация в изпълнение на задълженията на националните и 

регионалните структури в областта на водите. 

 

 

 

 

Предприети действия за решаване на горецитираните 

проблеми на басейново и национално ниво!  

 
 

1. Планирано финансиране от Европейските фондове в следващия програмен 

период 2014-2020 г. на дейности пряко или косвено, съответстващи на поставените 

цели в ПУРБ,  в т.ч.: 

 

 ОПОС 2014-2020г. – Възможни проекти и допустими дейности за финансиране: 

- изграждане на ВиК инфраструктура приоритетно в агломерации с над 10,000 екв. 

ж. и в такива с над 2,000 екв. ж., определени като приоритетни в ПУРБ  
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- доизграждане на системите за мониторинг на водите; 

- разработване на нови и актуализация на съществуващи стратегически документи 

във връзка с прилагането на Рамковата директива за водите (РДВ) – ПУРБ 2022-

2027г.; 

- изпълнение на проучвания и оценки във връзка с вторите ПУРН за периода 2022-2027 

г. (ще се разработват 2016-2021 г.), които да обхващат всички аспекти на 

управлението на риска от наводнения с фокус върху предотвратяването, защитата 

и подготвеността, отчитайки влиянието на изменението на климата; 

- създаване на Национален център за управление на водите в реално време; 

- изпълнение на демонстрационни/пилотни проекти, свързани с превенция и управление 

на риска от наводнения; 

 

 ОПРСР 2014-2020г. - Възможни проекти и допустими дейности за финансиране: 

- изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и 

съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони; 

- инвестиции за доизграждане, без ново строителство на канализационната мрежа в 

агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони и изграждане или реконструкция на 

съоръжения за оползотворяване на отпадъците от земеделското производство в 

земеделските стопанства 

- изграждане, реконструкция и модернизация на инфраструктурата за напояване и 

отводняване; 

- залесяване на изоставени земеделски земи, горски територии, ерозирали и 

застрашени от ерозия територии извън горските територии; 

- създаване/възстановяване на полезащитни горски пояси, като това ще спомогне за 

ограничаване на водната ерозия и ще се подобри водния баланс в околните 

територии като това ще окаже благоприятно въздействие върху водите.  

- противоерозионни мероприятия както и възстановяване и поддържане на затревени 

площи с висока природна стойност (ВПС) включващи стимулиране да не се 

използват минерални торове и продукти за растителна защита, с изключение на 

определените в Регламент (ЕО) № 834/2007 

- провеждане на обучителни кампании в областта на земеделието и горите за лица, 

ангажирани в сектора на селското стопанство и горското стопанство за  

прилагането на добри земеделски практики при напояване, торене, използване на 

препарати за растителна защита“; 
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- инвестиции в машини и съоръжения за опазване на околната среда, включително 

изграждането на безопасни съоръжения за съхранение на оборски тор.  

- подобряване поливната техника и технология в земеделските стопанства,  цел 

насърчаване на ефективното използване на водата 

- инвестиции в инсталации за пречистване на отпадъчни води в преработването и 

маркетинга 

 

2. Възможно финансиране на проучвателни дейности в морската околна среда за 

периода 2015-2016 г. посредством  Норвежки финансов механизъм на Европейското 

икономическо пространство 2009-2014 г. 

 

По програма BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешни води“, 

Басейнова дирекция за Черноморски район – Варна кандидатства като Бенефициент и партньор 

с пет проектни предложения, както следва:  

 Покана BG02.02: „Подобрен мониторинг на морските води”  

- провеждане на проучвания за запълване на празнините от данни в първоначалната 

оценка на морската околна среда и подобряване на мониторинговите програми, 

изготвени през 2014 г. съгласно Рамкова директива за Морска стратегия 2008/56/ЕО 

(РДМС); 

- провеждане на проучвания на морската околна среда по отношение на приоритетни 

вещества и специфични замърсители, включително и закупуване на техника за 

пробонабиране, измерване в реално време и лабораторна апаратура за анализ на 

замърсителите; 

 Покана BG02.01: „Интегрирано управление на ресурсите от морски и вътрешни 

води: 

- проектиране, изграждане и изследване на екологичния ефект на биотехнологична 

система за пречистване на морски води, замърсени от точков емитер; 

- изграждане на интегрирана информационна система за подпомагане на управлението 

на крайбрежната зона. 

 Покана BG02.03: „Увеличен капацитет за оценка и предвиждане на екологичния 

статус на морските и вътрешни води”  

- партньор в проект, с Бенефициент ИО - БАН относно проучвания и оценка на  

морската околна среда по отношение на морските отпадъци, еутрофикацията и 

подводният шум. 

Обхват на проектите: крайбрежни, териториални води и изключително икономическа 

зона (ИИЗ). 
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Евентуалното одобрение и стартиране на гореизброените проекти ще осигури 

информация и данни за морските води, които се помогнат при текущите  дейности по 

актуализация на ПУРБ съгласно Рамкова директива за водите 2000/60/ЕС и изготвяне на 

Морска стратегия на Р България съгласно Рамкова директива за Морска стратегия 2008/56/ЕО. 

 

3. Осигурено финансиране и стартирани дейности, чрез обявяване и възлагане на 

обществени поръчки по ЗОП, с възложител МОСВ. В рамките на изпълнението на 

дейностите са заложени  най-съществените проучвания за разработването на 

вторите ПУРБ, в резултата на което ще бъдат разработени и национални методики 

и критерии. 

  

 Стартирали дейности: 

- проучване и оценка на химичното състояние на подземните водни тела; 

- проучване и оценка на количественото състояние на подземните водни тела; 

- критерии за значими източници на натиск за повърхностни води; 

- актуализиране на типологията и класификационната система на повърхностните 

водни тела от категории „реки“, „езера“ и „преходни води“; 

- интеркалибриране на методите за анализ на биологичните елементи за качество (БЕК) 

за типовете повърхностни води на територията на България, съответстващи на 

определени общи европейски типове в Географските групи за интеркалибрация; 

- проучване и оценка на повърхностните води; 

- оценка на хидроморфологичното състояние на ВТ от категории „реки, „езера“ и 

„преходни води“ и определяне на въздействието върху екологичното състояние от 

хидроморфологични изменения; 

- проучване и оценка на въздействието на дифузните източници на замърсяване върху 

състоянието на повърхностните води; 

- оценка на възстановяването на разходите за водни услуги. Разработване на подход за 

определяне на ресурсните разходи и разходите за опазване на околната среда при 

оценката на възстановяването на разходите, както и подход за определяне на приноса 

на различните водоползватели към възстановяването; 

- предложение за изменение на Закона за водите във връзка с прилагане на принципа за 

възстановяване на разходите за водни услуги. 

 

4. За целите на вторите ПУРБ по отношение на категория „крайбрежни води“, 

Басейнова дирекция за Черноморски район е извършила няколко самостоятелни 
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действия, а именно:  

-  актуализация на типологията на крайбрежни типове водни тела;  

- участие в изготвяне на ежегодни Споразумения между МОСВ и Институт по 

океанология – БАН относно планирането и провеждането на мониторинг на 

крайбрежните води, в изпълнение на чл. 171, ал. 2, т. 3 от Закона за водите. 

 

5. На основание чл. 160 от Закона за водите Плановете ще бъдат приети от 

Министерски съвет по предложение на Министъра на околната среда и водите.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI. Информация за консултациите 

Активното участие на заинтересованите страни е основен принцип в процеса на планиране 

на дейностите по управлението на водите.  

Включването на заинтересованите страни е особено необходимо в рамките на 

разработването на Плана за управление (ПУ) на Черноморския басейнов район, дейностите по 

поетапното разработване на който са в съответствие със Закона за водите (ЗВ) и Рамковата 

Директива по водите (РДВ).  

 

Ние трябва да получим вашите становища до 12.05.2015 г . Вашите отговори ще бъдат 

обобщени в доклад, който ще отразява всички мнения и коментари представени по речни 

басейни. Докладът ще бъде изготвен и публикуван до юни 2015. Всички получени отговори ще 

бъдат взети предвид при изготвянето на проект на ПУРБ на Черноморски басейнов район, 

който ще бъде финализиран и публикуван през 2016 г.  
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С настоящият доклад и публична консултация бихме искали да разберем мнението ви по 

следните въпроси: 

1. Съгласни ли сте, че това са значимите проблеми, имащи значение за състоянието на 

водите в Черноморски басейнов район?   

2. Смятате ли, че има други значими проблеми, които ние не сме идентифицирали?  

3. Как смятате, че трябва да се решат тези проблеми? Моля, дайте предложение за мерки, 

които мислите, че могат да имат принос за решаване на тези въпроси. 

 

Моля изпратете и допълнителна информация, свързана с вашите отговори. 

 

Процедурата по консултация по Междинния преглед на значимите проблеми е в продължение 

на шест месеца (до 22.04.2015 г .)  

Вашите становища по представената информация, предложения и допълнения може да 

изпратите по един от следните начини:  

 

1.По пощата или на Едно гише в Деловодството на БДЧР - Варна: 

Пощенски адрес: гр.Варна 9000, ул.”Александър Дякович” № 33 

2. По факс в БДЧР – Варна: тел/факс: +359 52/631 448 

3. По e-mail: bdvarna@bsbd.org 

 

Очакваме вашите предложения и становища в срок до 12.05.2015 г .  

 

Предварително Ви благодарим за сътрудничеството и проявената активност ! 

mailto:bdvarna@bsbd.org

