
           Приложение 2.1.2.1 

Връзка между видовете натиск и вероятното въздействие върху водните тела 

Движеща сила Натиск 

Потенциално въздействие 

върху повърхностните води 

и/или водните екосистеми 

Индикатори 

Примери за натиск от точкови източници и тяхното въздействие. 

Промишленост 

(IPPC и не-IPPC) 

Заустване на отпадъчни води 

в повърхностни и подземни 

води 

Токсичните вещества имат 

пряк ефект, високото 

съдържание на 

неразтворените и 

органичните вещества 

променят кислородния 

режим, биогенните елементи 

изменят екосистемите 

1. Приоритетни вещества. 

2. Специфични замърсители. 

3. Азот (N) – общ азот (Ntot). 

4. Фосфор (P) – общ фосфор (Ptot). 

5. Съдържание на кислород. 

6. Биологични елементи за качество -  МЗБ 

Градски дейности  Заустване на отпадъчни води 

в повърхностни 

Замърсяване с биогенни 

елементи 

1. Азот (N) – общ азот (Ntot). 

2. Фосфор(P) – общ фосфор (Ptot). 

3. Амоняк (NH3) 

4. Нитрати (NO3) 

5. Нитрити (NO2) 

6. Фосфати (PO4) 

7. Биологични елементи за качество – МЗБ, 

ФБ, МФ 

Сметища и депа Химични замърсители в 

инфилтратите 

Замърсяване с тежки метали, 

металоиди, приоритетни 

вещества 

1.  Приоритетни вещества  

2. Специфични замърсители. 



Земеползване Замърсени почви  Замърсяване с биогенни 

елементи, органични 

вещества (пестициди, 

хербециди, фунгициди и т.н.) 

1. Приоритетни вещества. 

2. Специфични замърсители. 

3. Нитрати (NO3) 

4. Фосфати (PO4) 

5. Съдържание на кислород. 

ТЕЦ Връщането на охлаждащи 

води причинява изменение 

на топлинния режим 

Повишаване на 

температурата, по-малко 

разтворен кислород, промени 

в скоростта на биохимичните 

процеси 

1. Температура. 

2. Съдържание на кислород. 

3. Биологични елементи за качество – ФБ, 

Риби 

Биоциди в охлаждащите 

води 

Пряк токсичен ефект върху 

водната фауна. 

1.  Приоритетни вещества.  

2. Специфични замърсители. 

3. Биологични елементи за качество – МЗБ, 

ФБ 

Драгажни дейности  Депониране на замърсени 

седименти 

Затрупване на корита, 

промени в структурата на 

безгръбначните организми 

1. Биологични елементи за качество - МЗБ 

2.  Приоритетни вещества.  

3. Специфични замърсители. 

Отстраняване на субстрат  Загуба на местообитания  1. Биологични елементи за качество - МЗБ 

Риборазвъждане Хранене, лечение, улов Биогенни елементи, болести, 

ветеринарни продукти, 

изкуствени популации риби, 

промяна в хранителната 

верига 

1. Азот (N) – общ азот (Ntot). 

2. Фосфор(P) – общ фосфор (Ptot). 

3. Биологични елементи за качество - Риби 

4. Специфични замърсители – антибиотици. 

Примери за натиск от дифузни източници и тяхното въздействие. 



Движеща сила Натиск 

Потенциално въздействие 

върху повърхностните води 

и/или водните екосистеми 

Индикатори 

Селско стопанство Загуба на хранителни 

вещества от селското 

стопанство чрез  

• повърхностен отток; 

• ерозия на почвата; 

• изкуствено отводняване; 

• излужване на почвата (т.е. 

с попиването на валежните 

води от  горна част се 

пренасят в по-долните 

хоризонти лесно разтворими 

соли и карбонати) (вклю. 

естествени и изкуствени 

торове и минерални 

вещества) 

Биогенните елементи 

променят екосистемата 

Хранителни вещества, които променят 

екосистемата: 

1. Нитрати (NO3). 

2. Фосфати (PO4). 

3. Азот (N) – общ азот (Ntot). 

4. Фосфор (P) – общ фосфор (Ptot). 

 

Загуба на пестициди по 

посочените по-горе начини 

Токсичност, замърсяване на 

питейните води 

Токсичност, възможно замърсяване на 

питейните води с: 

1. Приоритетни вещества. 

2. Специфични замърсители 

Загуба на седименти от 

почвата, брегова ерозия и 

ерозия на речното корито 

Затрупване на речното 

корито, промяна на 

структурата на 

безгръбначните, загуба на 

места за размножаване. 

1. Биологични елементи за качество - МЗБ 

2. Кислороден режим 

Промишлено замърсяване на 

атмосферата 

Изхвърляне на азотни и 

серни съединения. 

Вкиселяване на 

повърхностните и 

подземните води. 

1. рН. 



Еутрофикация  2. Сулфати. 

3. Азот (N) – общ азот (Ntot). 

4. Фосфор (P) – общ фосфор (Ptot). 

Транспорт Разлив на замърсители Силно замърсяване на 

водните тела 

1. Приоритетни вещества. 

2. Специфични замърсители. 

Използване на соли за 

разтопяване на леда 

Повишена концентрация на 

хлориди 

1. Хлориди 

Използване на хербициди  1. Приоритетни вещества. 

2. Специфични замърсители 

Газове от транспорт Повишени количества 

химични вещества, водещи 

до напр. до вкисляване или 

замърсяване на атмосферата 

и последващото им отлагане 

върху почвите и водите.  

1. Приоритетни вещества. 

2. Специфични замърсители. 

3. Азот (N), азотни окиси. 

Примери за количествени видове натиск и техните въздействия. 

Движеща сила Натиск 

Потенциално въздействие 

върху повърхностните води 

и/или водните екосистеми 

Индикатори 

Селско стопанство и промяна 

на земеползването 

Променено водовземане при 

промяна на отглежданите 

култури. 

Промяна в  подхранването/ 

възтановяване на подземните 

води 

 

Водовземане за напояване, 

публично и частно 

водоснабдяване 

Намаляване на дебита или 

подхранването на 

водоносния хоризонт 

Намалено време за престой 

на водите. 

Променен отток и 

екологични режими. 

1. Време за престой на водите. 

2. Количество и динамика на речния отток. 

3. Биологични елементи за качество - МЗБ 



Интрузия на солени води. 

Промени във 

водозависимите сухоземни 

екосистеми. 

Изкуствено подхранване  Увеличаване на дебита на 

подземните води 

Промени в количеството на 

добиваната вода. 

Замърсяване на 

подпочвените води. 

1. Количество  

2. Наличие на замърсители 

Прехвърляне на води Увеличава потока на 

получаващите водни обекти  

Променен  отток и 

екологичен  режим 

1. Количество и динамика на речния отток. 

Примери за хидроморфоложки видове натиск и техните въздействия. 

Движеща сила Натиск 

Потенциално въздействие 

върху повърхностните води 

и/или водните екосистеми 

Индикатори 

Драгажни/изкопни дейности  Депониране на седименти. Затрупване на корита, 

промени в структурата на 

безгръбначните 

1. Промяна на дълбочината и ширината на 

реката.  

2. Биологични елементи за качество – МЗБ 

 

Отстраняване на субстрат.  Загуба на местообитания  1. Промяна на дълбочината и ширината на 

реката. 

2. Вариране на дълбочината на езерото. 

3. Биологични елементи за качество – МЗБ, 

ФБ 

Промяна в нивото на водите 

(реки, езера) 

Промяна на водни 

количество, загуба на влажни 

зони, загуба на територии за 

размножаване. 

1. Количество и динамика на речния отток. 

1. Биологични елементи за качество – МФ, 

Риби 



Физически бариери (язовирни 

стени, преливници и др.) 

Промяна на 

характеристиките на 

количеството на водите 

(например обем, скорост, 

дълбочина), срещу и по 

течението. 

Променен режим на дебита и 

местообитания. 

1. Количество и динамика на речния отток. 

2. Биологични елементи за качество – МФ, 

Риби 

Промяна на каналите 

(например изправяне) 

Промяна на дебитните 

характеристики (например 

обем, скорост, дълбочина) 

Променен дебитен режим и 

местообитания. 

1. Количество и динамика на речния отток. 

2. Биологични елементи за качество – МФ, 

Риби 

Примери за биологичнни видове натиск и техните въздействия. 

Движеща сила Натиск 

Потенциално въздействие 

върху повърхностните води 

и/или водните екосистеми 

Индикатори 

Рибарство Риболов Намаляване на рибната 

фауна, особено на 

мигриращи видове. 

1. Биологични елементи за качество качество 

– Риби 

 Зарибяване Генетично „замърсяване“ на 

дивите популации риби. 

1. Биологични елементи за качество – Риби 

Въвеждане на неместни 

видове 

Конкуренция с местните 

видове 

Замяна на популациите, 

унищожаване на 

местообитанията, 

конкуренция за изхранване 

1. Биологични елементи за качество– Риби 

 


