
 

           Приложение 2.1.1.1 

Списък на видовете натиск и движещите сили 

Видове натиск  

Натиск Движещи сили Описание 

1.1 Точкови - Градски 

отпадъчни води 
Урбанизация 

Отнася се за отпадъчни води, включени или 

не в Директива на Съвета от 21 май 1991 г. за 

пречистването на градските отпадъчни води 

91/271/ЕИО.  Тук се включват и зауствания 

от непроизводствени търговски зони, които 

до голяма степен могат да бъдат отнесени 

към градските отпадъчни води. Включват се 

и заустванията на непречистени или частично 

пречистени градски отпадъчни води, които са 

идентифицирани като точкови източници. 

1.2  Точкови – Преливания 

(зауствания), причинени от 

бури 

 Урбанизация 

 Преливания (зауствания) от разделни или 

комбинирани канализационни мрежи, 

идентифицирани като точкови източници (за 

дифузни виж "Дифузни –градски отток 

(заустване)“ по-долу). 

1.3 Точкови – 

производства, извършващи 

дейности, попадащи в 

обхвата на приложение I 

на регламент № 166/2006г. 

Промишленост 

Индустриални точкови източници от 

производства, включени в E-PRTR регистъра 

(Директива за емисиите от индустриалните 

инсталации) 

1.4 Точкови – 

производства, извършващи 

дейности, непопадащи в 

обхвата на приложение I 

на регламент № 166/2006г. 

Промишленост 
Всички промишлени точкови източници, 

който не са включени в E-PRTR регистъра. 

1.5 Точкови - Замърсени 

терени/ изоставени 

промишлени обекти 

Промишленост 

Замърсяване в резултат на изоставени 

индустриални терени или терени, замърсени 

вследствие на промишлени дейности в 

миналото; незаконно изхвърляне на 

промишлени отпадъци или в резултат на 

инцидент от идентифициран точков източник 

(за дифузни виж по-долу "дифузни - 

замърсени терени / изоставени промишлени 

обекти). Тази категория не обхваща 

съществуващите промишлени дейности. 

1.6 Точкови - площадки за 

депониране на отпадъци 
Урбанизация 

Точкови източници, дължащи се на градски 

или промишлени обекти за обезвреждане на 

отпадъци. 

1.7 Точкови – води от 

рудодобив и минно дело 
Промишленост 

Точкови източници, появили се вследствие 

събирането на вода в открита яма или 

подземна мина, която трябва да бъде 
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доведена до повърхността, за да има 

възможност на мината да продължи да 

функционира (екстракция/отвеждане на 

водите). Не включва отпадъчни води от 

промишлените процеси. 

1.8 Точкови - Аквакултури Аквакултури  

1.9 Точкови - Други  
Други точкови източници, които не са 

включени в категориите, изброени по-горе. 

2.1 Дифузни – Оттичане на 

градските води 

Развитие на градската среда, 

Промишленост 

Преливания (зауствания), причинени от бури 

и зауствания в урбанизирани територии, 

некласифицирани като точкови източници 

2.2 Дифузни – Селско 

стопанство 
Селско стопанство 

 

2.3 Дифузни– Лесовъдство Лесовъдство  

2.4 Дифузни– Транспорт Транспорт 

Дифузно замърсяване, причинено от 

сухопътния, железопътния и въздушния 

транспорт и инфраструктурата. 

2.5 Дифузни – Замърсени 

терени/ Изоставени 

промишлени обекти 

Промишленост 

Замърсяване в резултат  изоставянето на  

индустриални терени или терени, замърсени 

вследствие на приключили вече промишлени 

дейности, незаконно изхвърляне на 

промишлени отпадъци или замърсяване от 

идентифициран дифузен източник (за точков 

виж по-горе "точкови - Замърсени терени / 

Изоставени промишлени обекти). Тази 

категория не обхваща съществуващите 

промишлени дейности. 

2.6 Дифузни – Зауствания, 

които не са свързани с 

канализационната мрежа 

Развитие на градската среда 

Замърсяване, причинено от градските 

отпадъчни води, които не са свързани с 

канализационната мрежа и са 

идентифицирани като дифузен източник 

2.7 Дифузни - Атмосферни 

отлагания 

Селско стопанство, 

производство на енергия /без 

ВЕЦ/ 

Промишленост,Транспорт, 

Развитие на градската среда 

Дифузно замърсяване вследствие атмосферни 

отлагания, от всякакъв произход 

2.8 Дифузни - Минно дело Промишленост 

Замърсяване, причинено от минни дейности, 

идентифицирано като дифузно /за точкови 

източници, виж категориите по-горе/ 

2.9 Дифузни– Аквакултури  Аквакултури  

2.10 Дифузни – Други  
Всички други движещи сили/ 

Други 

Други дифузни източници, които не са 

включени в категориите по-горе. 

3.1 Черпене / отклоняване 

на оттока (водовземане) – 

селско стопанство 

Селско стопанство 
Включва пренос на води (водоснабдяване) и 

извличания за напояване и животновъдство. 

3.2 Черпене / отклоняване 

на оттока (водовземане) - 
Урбанизация 

Включва прехвърляне на води 

(водоснабдяване). Възможно влияние върху 
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обществено 

водоснабдяване 

преходни и крайбрежни води само в случай 

на налични инсталации за обезсоляване на 

води. 

3.3 Черпене / отклоняване 

на оттока (водовземане  - 

промишленост 

Промишленост 

Черпене за промишлени цели / охлаждащата 

вода е причислена към категория „Черпене за 

охлаждане“/ 

3.4 Черпене / отклоняване 

на оттока (водовземане) 

Охлаждащи води 

Промишленост; производство 

на енергия /без ВЕЦ/ 
 

3.5 Черпене / отклоняване 

на оттока (водовземане) 

рибни ферми 

Селско стопанство Обикновено се отнася за рибни ферми 

3.6 Черпене / отклоняване 

на оттока (водовземане)   - 

за други цели 

Отдих (рекреация) 
Извличане на вода за всички други цели, 

неупоменати по-горе. 

4.1.1 Физични изменения 

на канала/речното корито 

(русло) / крайбрежната 

(прилежащата) зона/ бряг 

на водното тяло за целите 

на защитата от наводнения 

Защита от наводнения 
Отнася се в голяма степен за надлъжни 

промени на водното тяло. 

4.1.2 Физични изменения 

на канала/речното корито 

(русло) / крайбрежната 

(прилежащата) зона/ бряг 

на водното тяло за целите 

на селското стопанство 

 

Селско стопанство 

Отнася се в голяма степен за надлъжни 

промени на водното тяло. Включва 

отводняване на земи, с цел развитие на  

селскостопански дейности 

4.1.3 Физични изменения 

на канала/речното корито 

(русло) / крайбрежната 

(прилежащата) зона/ бряг 

на водното тяло за целите 

на навигацията 

Транспорт 
Отнася се основно  за надлъжни промени на 

водното тяло. 

4.1.4 Физични изменения 

на канала/речното корито 

(русло) / крайбрежната 

(прилежащата) зона/ бряг  

- други 

 
Отнася се в голяма степен за надлъжни 

промени на водното тяло. 

4.1.5 Физични изменения 

на канала/речното корито 

(русло) / крайбрежната 

(прилежащата) зона/ бряг 

– неизвестни или такива, 

които вече не се използват 

(експлоатират/наблюдават) 

 
В случай, че движещата сила, водеща до 

физично изменение е неизвестен. 

4.2.1 Язовири, бариери и 

шлюзове за ВЕЦ 
Добив на енергия от ВЕЦ 
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4.2.2 Язовири, бариери и 

шлюзове за защита от 

наводнения 

 

Защита от наводнения 
 

4.2.3 Язовири, бариери и 

шлюзове за питейна вода 
Развитие на градската среда  

4.2.4 Язовири, бариери и 

шлюзове за напояване 
Селско стопанство  

4.2.5 Язовири, бариери и a 

шлюзове за отдих 
Отдих (рекреация) 

Малки язовири в реките, които се използват 

като зони за отдих/зони за къпане и зони за 

любителски / спортен риболов 

4.2.6 Язовири, бариери 

(баражи) и шлюзове за 

индустрията 

Промишленост, производство 

на енергия, с изключение на 

ВЕЦ 

Понякога язовирите се създават за 

осигуряване на пресни води за тежката 

индустрия, например най-често за 

охлаждащи процеси 

4.2.7 Язовири, бариери 

(баражи)  и шлюзове за 

навигацията 

Транспорт  

4.2.8 Язовири, бариери 

(баражи) и шлюзове – 

други 

  

4.2.9 Язовири, бариери 

(баражи) и шлюзове – 

неизвестни или излезли от 

употреба 

  

4.3.1 Хидроложки 

изменения – селско 

стопанство 

Селско стопанство, Транспорт 
Промяна в режима на оттока (например в 

резултат на отводняване) 

4.3.2 Хидроложки 

изменения - транспорт 
Транспорт 

Промяна в режима на оттока – обикновено в 

резултат на вътрешният транспорт 

4.3.3 Хидроложки 

изменения - ВЕЦ 

Производство на енергия - 

ВЕЦ 
Промяна в режима на оттока (hydropeaking) 

4.3.4 Хидроложки 

изменения – обществено 

водоснабдяване 

Урбанизация Промяна в режима на оттока 

4.3.5 Хидроложки 

изменения - аквакултури 
Рибовъдство и аквакултури Промяна в режима на оттока 

4.3.6 Хидроложки 

изменения (намеси) - 

други 

  

4.4 Физическа загуба на 

водни тела или на части от 

тях  

Защита от наводнения, 

климатични промени 
Пресъхване на реки 

4.5 Други 

хидроморфологични 

изменения 

 Други хидроморфологични изменения, които 

не са включени в посочените по-горе 

категории, включващи  изменения (намеси) в 

нивото или обема на водите за цели, които не 
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са посочени по-горе 

5.1 Въвеждане на 

неместни видове и 

заболявания 

Транспорт, Рибовъдство и 

аквакултури, Туризъм и отдих 

(рекреация) 

 Включва инвазивни чужди видове 

5.2 Експлоатация 

(използване) /  

отстраняване н животни / 

растения 

Отдих (рекреация), 

риборазвъждане и 

аквакултури 

Стопански риболов или рекреационен/ 

спортен / любителски риболов,  събиране на 

растения или водорасли от водните обекти с 

стопанска цел 

5.3 Незаконно изхвърляне 

/ депониране на отпадъци  

 

Урбанизация, Транспорт 

Включва незаконно изхвърляне / депониране 

на отпадъци, отпадъци от корабоплаването и 

др.  (всички отпадъци, свързани с дейности с 

наземен характер). 

6. Подхранване на 

подземните води 

Селско стопанство, 

производство на енергия/без 

ВЕЦ/, Промишленост,  

Урбанизация 

 

6.2 Подземни води – 

изменения във водното 

ниво и количеството им 

Промишленост 

Урбанизация 

Тази категория включва дейности, водещи до 

изменения на нивото на подземните води, за 

да се изпълни някакъв вид подземна дейност 

подземен минодобив или широкомащабни 

обществени строителни работи). Това не 

включва изменения на подземното ниво, 

причинени от текущи или вече приключили 

дейности, свързани със свръх експлоатация 

на подземните водни ресурси (този случай е 

включен в категория „Извличане“ по-горе). 

7 Други видове 

антропогенен натиск 
 

Други видове натиск, които не са включени в 

по-горе посочените категории 

8 Натиск с неизвестен 

характер 
 

Прилага се в случаите, когато състоянието на 

водното тяло е определено в по-лошо от 

добро и натискът е с неустановен произход 

9 Историческо 

замърсяване 
 

Например в случаите, когато подземното 

водно тяло е значително замърсено 

вследствие на дейности или видове натиски в 

миналото, които вече не съществуват 

 

 

 


