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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 
 

БАН  Българска академия на науките 

БВП 

БД 

Брутен вътрешен продукт 

Басейнова дирекция 

БДС 

БДЧР      

Брутна добавена стойност 

Басейнова дирекция „Черноморски район“ 

БЕК Биологичен елемент за качество 

БИ Биотичен Индекс 

БИМФ Биотичен индекс за макрофитите  

БПК5      Биологична потребност от кислород за 5 денонощия 

БС Басейнов съвет 

ВЕЦ       Водна електрическа централа 

ВиК        Водоснабдяване и канализация 

ВСБ      Водно стопански баланс 

ВТ        Водно тяло 

ВХ Водоносен хоризонт 

ГИС     Географска информационна система 

ГК        Градска канализация 

ГПСОВ   Градска пречиствателна станция 

ДКЕВР    Държавна комисия за енергийно и водно регулиране 

ДЕП Добър екологичен потенциал 

Е.Ж.     Еквивалент жител 

ЕИО Европейска икономическа общност 

ЕК        Европейска комисия  
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ЕП Екологичен потенциал 

ЕПМ Експериментален пречиствателен модул 

ЕС        Европейски съюз 

ЗБР       Закон за биологичното разнообразие 

ЗВ         Закон за водите 

ЗООС Закон за опазване на околната среда 

ЗРА       Закон за рибарството и аквакултурите 

ЗС Заинтересовани страни  

ЗЗТ        Закон за защитените територии 

ИАОС   Изпълнителна агенция по околна среда 

ИВП     Институт по водни проблеми 

ИВТ Изкуствен воден обект 

КПКЗ    Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяванията 

МЗХ      Министерство на земеделието и храните 

МЗБ Макрозообентос 

МЕП Максимален екологичен потенциал 

МОСВ   Министерство на околната среда и водите 

МП Мониторингов пункт 

МПС Моторно превозно средство 

МТ         Министерство на транспорта 

МРРБ    Министерство на регионалното развитие и благоустройство 

МФ Макрофити 

НИМХ - БАН Национален институт по метеорология и хидрология към Българска академия 

на науките  

НСИ      Национален статистически институт  
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НСМВ 

НСМОС 

Национална система за мониторинг на водите 

Национална система за мониторинг на околната среда 

ОВ Отпадъчни води 

ОП Обществена поръчка 

ОПОС     Оперативна програма „Околна среда” 

ОПР Отчети за приходи и разходи 

ОПРСР  

ПАВ 

Оперативна програма „Развитие на селските райони” 

Полициклични ароматни въглеводороди 

ПДК    

ПИК 

Пределно допустими концентрации 

Процес на интеркалибрация 

ПоМ 

ПРЗ 

Програма от мерки 

Препарати за растителна защита 

ПС      Прагови стойности 

ПСПВ Пречиствателна станция за питейни води 

ПСОВ  Пречиствателна станция за отпадъчни води 

ПВТ     Подземно водно тяло 

ПУДООС Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда 

ПУРБ    План за управление на речния басейн 

РБ Речен басейн 

РБУ Район за басейново управление 

РГ         Работна група 

РДВ      Рамкова директива за водите 

РИ Референтен индекс (по макрофити) 

РИОКОЗ Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве 

РИОСВ Регионална инспекция по околна среда и водите 
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РР Разрешителни и регистри 

РС Релевантни стойности 

РФ  

СКОС 

Рибна фауна 

Стандарти за качество на околната среда 

СМВТ  Силно модифицирано водно тяло 

СОЗ Санитарно – охранителна зона 

СПСОВ Селищна пречиствателна станция за отпадъчни води 

ТИ Трофичен индекс (по макробезгръбначна фауна) 

ФБ Фитобентос  

ФП Фитопланктон 

ФХ  

ХМЕК 

Физико-химичен 

Хидроморфологични елементи за качество 

ХМС Хидроморфологично състояние 

ХПК 

ЧР 

Химическа потребност от кислород 

Черноморски район 

ЧРБУ Черноморски район за басейново управление 

ШО Широка общественост 

AQEM  

 

 

CPOM 

EFI 

EMPE 

EQR 

FAME  

The development and testing of an Integrated Assessment System for 

Ecdogica/Quality of Streams and River throughout Europe using Bentic 

Macroinvertebrates 

Coarse Particular Organic Matter 

European Fish Index  

The European Monitoring and Evaluation Programme 

(Ecological quality ratios) 

Development, valuation and Implementation of standardised fish – based 
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FPOM 

FIDESS 

ICPDR  

IPS  

IPPC 

 

ISO 

JICA 

JDS 

Assesment Method for Ecological stasus of europian rivers 

Fine Particular Organic Matter 

Fish-based Decision Support System 

International Commision for Protection of Danube River 

Index of polluosensitinty / Биотичен диатомен индекс 

Интегрирана превенция и контрол на замърсяването, съгласно Директива 

96/61/ЕС 

International Organization for Standardization 

Japaneese International Cooperation Agеncy 

Joint Danube River Survey 

M-AMBI Modified - Azit Marine Biotic Index 

SWIFT Screening methods for Water data InFormaTion 

TRIX  

WISE  

 

Trophical Index of dearine system / Трофичен индекс ( по фитопланктон) 

Water Information System for Europe (Информационна система за води на 

Европа) 
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РАЗДЕЛ 4. 

 МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА 

ПОВЪРХНОСТНИТЕ ВОДИ, ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ И 

ЗОНИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА ВОДИТЕ 
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  Член 8 на РДВ поставя изисквания за провеждане на мониторинг на 

повърхностните и подземните води, и на защитените територии. Тези изисквания са 

транспонирани в Раздел VIII на ЗВ и Наредба № 1 / 11. 04. 2011 г. за мониторинг на водите. 

Програмите за мониторинг на водите в Черноморския район за басейново управление 

са п ланирани, в съответствие с изискванията, определени в Приложение V на РДВ и  чл. 

169 и 169а от Раздел VIII на ЗВ.  

Целта на планираните програми за мониторинг е осигуряване на изчерпателна и 

обективна информация за състоянието на водите, степента на въздействие от антропогенните 

дейности, съответно риска за непостигане на добро състояние, планирането на мерките за 

постигане на екологичните цели и за оценката на ефективността на приложените мерки в 

процеса на басейново управление.  

Настоящите програми за мониторинг на повърхностните и подземните води са 

планирани въз основа на актуализацията на характеристиките на басейновия район, на 

антропогенния натиск и въздействие върху водните тела (в това число оценката на ефекта от 

изпълнението на мерките в периода на първия ПУРБ), и оценката на риска, и в съответствие с 

актуализираните граници на водните тела. 

4.1. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА ПОВЪРХНОСТНИТЕ 

ВОДИ  

 Програмите за мониторинг на повърхностните води са планирани в съответствие с 

изискванията на РДВ и Ръководство №7 „Мониторинг“, разработено в рамките на Общата 

стратегия за прилагане на РДВ, транспонирани в Закона за водите и Наредба № 1 / 11. 04. 

2011 г. за мониторинг на водите, по отношение на: 

1. Оценка на състоянието на водните тела. Съгласно приложение V, т. 1.4.2. i на 

РДВ, Държавите членки се задължават да представят карта за всеки район за басейново 

управление, илюстрираща класификацията на екологичния статус за всяко водно тяло.  

2. Набиране на нужната информация за допълване и валидиране на оценката на 

антропогенното въздействие върху повърхностните води и свързаните с тях екосистеми. 

3. Спазване на изискванията за минимална честота на мониторинга за периода на 

прилагане на ПУРБ, съгласно приложение V, т. 1.4.3. на РДВ и чл. 11, ал. 1 на Наредба № 1 за 

мониторинг на водите. 

4. Спазване на изискванията за наблюдение на всички приложими елементи за 

качество, съгласно приложение V, т. 1.3.1. на РДВ и чл. 8, ал. 5 на Наредба № 1 за мониторинг 

на водите. 

 Мониторингът в зоните за защита на водите е част от програмите за контролен или 

оперативен мониторинг, като се извършват наблюдения на допълнителни параметри, 

свързани със спецификата на зоната. 

Съгласно изискванията на чл. 8 от Наредба за изменение и допълнение на Наредба    № 

2 от 2007г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници (ДВ, бр. 

27 от 2008 г.), която транспонира Директива 91/676/EEC, басейновите дирекции, и в частност 

БДЧР планира и участва в провеждането на мониторинга за съдържанието на нитрати във 

водите и на еутрофикацията на водите. Програмата се изпълнява съгласно Заповед РД- 

635/13.08.2013г. на министъра на ОСВ. 
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В изпълнение на Наредба 12 / 18. 06. 2002 г. за  качеството на повърхностните води 

предназначени за питейно битово водоснабдяване/ПБВ/ ежегодно се извършва категоризация 

на повърхностните води (речни водохващания и язовирите) на база на резултатите от 

провеждания мониторинг. 

Разработените програми за мониторинг се изпълняват от Регионалните лаборатории на 

Изпълнителна агенция по околна среда към МОСВ (физикохимични елементи и някои 

биологични елементи за качество), НИМХ (количествен мониторинг), както и от други 

научни институции и организации (за определени биологични и хидроморфологични 

елементи за качество). Пробовземанията и анализите се извършват по утвърдени 

международни и национални стандарти. 

 Данните от наблюденията и оценките, получени в резултат от мониторинга на водите, 

както и от собствения мониторинг, проведен съгласно чл. 174 от ЗВ и  Наредба № 1 / 11. 04. 

2011 г. за мониторинг на водите, са основа за оценка на ефективността от изпълнението на 

програмите от мерки, както и за осъществяване на контрол и за налагане на санкции при 

нарушение изпълнението на нормативните изисквания. 

4.1.1. Програми за мониторинг на повърхностните води. 

Съгласно изискванията на Приложение V на РДВ и чл. 169а на ЗВ за повърхностните 

води се планират програми за контролен, оперативен, а при необходимост и проучвателен 

мониторинг. 

Мониторингът на приоритетните вещества в повърхностните води е изготвен съгласно 

Наредба за стандарти за качество на околната среда (СКОС) за приоритетни вещества и някои 

други замърсители – втора редакция. Тя траспонира в българското законодателство 

Директива 2013/39/ЕС, изменяща РДВ и Директива 2008/105/ЕС, но към настоящия момент 

все още не е публикувана в Държавен вестник.  

Съгласно новите изисквания, преразгледаните СКОС за съществуващите приоритетни 

вещества ще се вземат под внимание в плана за управление на речния басейн за периода 2016-

2021 г.  

Мониторингът на новоидентифицираните приоритетни вещества ще започне от 

22.12.2018 г. с допълнителна програма за мониторинг, която ще бъде представена на ЕК, 

заедно с предварителна програма от мерки. 

За веществата посочени в чл. 3а, ал.1 на Наредбата за СКОС – втора редакция ще се 

прилагат СКОС за биота, а за всички останали вещества се прилагат СКОС за вода, 

определени в приложение № 2, част А на същата наредба. 

Програмата за мониторинг на хидробиологичните елементи за качество - контролен и 

оперативен, е представена в Приложение 4.1.2. и Приложение 4.1.1.а Карта. Програмата за 

физико-химичен мониторинг - контролен и оперативен, е представена в Приложение 4.1.3 и 

Приложение 4.1.1.б Карта. 

В рамките на втория цикъл на управление (2016-2021 г.) се предвижда мониторинг на 

приоритетни вещества освен в матрица вода, и в другите две матрици – седименти и биота. 

Анализите ще се провеждат за онези приоритетни вещества, които са склонни към натрупване 

в седименти и / или във водните организми, съгласно чл. 3, ал. 1 на Наредбата за СКОС. 

Целта е оценка на тенденциите на концентрациите тези вещества склонни към натрупване, 

респ. анализ на натиска и въздействието, оказвани от антропогенните дейности. 

file:///D:/PURB%20II%202016-2020/Приложение%204.1.2%20Програма%20за%20хидробиологичен%20мониторинг%20на%20повърхностните%20води.xls
file:///D:/PURB%20II%202016-2020/Приложение%204.1.1.а%20Карта%20на%20пунктове%20за%20котролен%20и%20оперативен%20хидробиологичен%20мониторинг.jpg
file:///D:/PURB%20II%202016-2020/Приложение%204.1.3%20Програма%20за%20физико-химичен%20мониторинг%20на%20повърхностните%20води.xls
file:///D:/PURB%20II%202016-2020/Приложение%204.1.1.б%20Карта%20на%20пунктове%20за%20котролен%20и%20оперативен%20физико-химичен%20мониторинг.jpg
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Честотата на анализ на приоритетни вещества в биота е 1 път годишно, а в седименти – 

веднъж на три години.  

Програмата за мониторинг на приоритетни вещества в седименти и биота - контролен 

и оперативен, е представена в Приложение 4.1.3.1. и Приложение 4.1.1.в Карта. 

Контролен мониторинг 

Целта на контролния мониторинг е да осигури необходимата информация за: 

 допълване и проверка на резултатите от прегледа на антропогенния натиск и 

въздействие, и оценката на риска, изготвени съгласно изискванията на т.1.4 от Приложение 

ІІ на РДВ и чл. 156з от ЗВ; 

 оценка на дългосрочните промени в естествените условия и от антропогенни 

дейности; 

 ефективното планиране на бъдещите мониторингови програми. 

Контролният мониторинг следва да осигури изчерпателна и достоверна информация 

за цялостното състояние на повърхностните води в рамките на речния басейн. Той се 

извършва както във водните тела определени “не в риск” и “вероятно в риск”, така и в телата 

“в риск”, с цел осигуряване на необходимата информация за определяне на състоянието им. 

При избора на пунктове за програмата за контролен мониторинг на повърхностните 

води са спазени принципните изисквания на РДВ, като са отчетени характера на 

антропогенните дейности и специфичните особености на Черноморския район за басейново 

управление.  

Специфичното при формирането на оттока на реките в Черноморски басейнов район е, 

че значителна част от реките имат сравнително малки водосборни области, а подземното и 

снежното подхранване имат значително по-малък дял във формирането на оттока отколкото 

дъждовете. Поради това, през лятото значителна част от реките в района пресъхват, поради 

което са идентифицирани типове „пресъхващи реки”.  

При избора на пунктове и честота за контролен мониторинг са приложени одобрените 

на национално ниво “Критерии за избор на пунктове за мониторинг”, които са неразделна 

част от Ръководство за разработване на Програми за мониторинг
1
.  

 Контролният мониторинг се провежда в продължение най-малко на една година в 

рамките на периода, за който се отнася съответния план за управление на речните басейни. 

Честотите на наблюдение по съответните елементи на качество са избрани така, че да се 

постигне приемливото ниво на достоверност и прецизност на резултатите от мониторинга,  

съгласно принципите на РДВ. Те съответстват на изискванията по т. 1.3.4. от Приложение V 

на РДВ.  

Програмите за контролен мониторинг покриват всички приложими елементи за 

качество – биологични и физико-химични. При изпълнението на програмата за 

хидроморфологичен мониторинг през първия ПУРБ, извършено от научен екип в рамките на 

обществена поръчка, с възложител ИАОС стана ясно, че за планиране на мониторинга на 

хидроморфологичните елементи за качество е необходимо да се приложи качествено нов 

подход, като се определят подходящи представителни участъци за наблюдение във всяко 

водно тяло – по дължината на основните реки, техните първи притоци и по-значимите втори 

                                                             
1 http://www5.moew.government.bg/?page_id=50135 

 

file:///D:/PURB%20II%202016-2020/Приложение%204.1.3.1%20Програма_биота&седименти.xlsx
file:///D:/PURB%20II%202016-2020/Приложение%204.1.1.в%20Карта%20на%20пунктове%20за%20мониторинг%20на%20приор.%20вещества%20в%20седименти%20и%20биота.jpg
http://www5.moew.government.bg/?page_id=50135
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притоци за всеки речен басейн.  

Беше препоръчано разработването на минимум 4 под-програми за контролен 

мониторинг: 

Под-програма за БЕК, хидрология, ФХЕК: Мрежа от неголям брой представителни 

пунктове за контролен мониторинг на всички БЕК, хидрология (хидрометрия, водни 

количества, отток), ФХ и приоритетни и други вещества. Добра научна обосновка за 

представителност на пунктовете спрямо водните тела; 

Под-програма за морфологични условия на реки – обоснована съгласно СЕN, 

използвайки ХМ еднородни (хомогенни) речни участъци – минимум по 1 мониторингов 

пункт (100-500 m участък) за всеки еднороден речен участък. Честота – веднъж на 3 години; 

Под-програма за непрекъснатост на реки (миграционни напречни бариери – 

изкуствени и естествени) – цялостни теренни обходи на ВТ веднъж на 6 години; 

Под-програма за връзки с подземните води – фокусиране на зоните, където има 

значими нарушения на тези връзки (бетониране на речното корито, силно вкопаване на 

реките/дълбочинна ерозия, прекалено водоползване). 

През 2015 г. беше обявена обществена поръчка за оценка на хидроморфологичното 

състояние на водните тела от категориите „реки“, „езера“ и „преходни води“, и 

разработване на методика за оценка на ХМ състояние, която не стартира поради процедурни 

причини. 

Към момента не е разработена и приета методика за оценка на хидроморфологичните 

елементи за качество (хидроложки режим, непрекъснатост, морфологични условия). В 

периода на прилагане на вторите ПУРБ ще бъде разработена такава методика въз основа на 

събраната допълнителна информация от заложения за изпълнение контролен мониторинг на 

езера и реки, включващ всички хидроморфологични показатели. В тази връзка в ПУРБ е 

предвидена мярка „Разработване на методика за оценка на хидроморфологичните елементи 

за качество като част от оценката на екологичното състояние и потенциал”, която да се 

изпълни в периода на действие на ПУРБ(2016-2021). 

Методиката ще е съобразена със следните стандарти:  

• EN 14614:2005 Качество на водата - Ръководство за оценка на 

хидроморфологичните характеристики на реки (Water Quality - Guidance standard for 

assessing the hydromorphological features of rivers). 

• EN 15843:2010 Качество на водата – Ръководство за определяне на степента на 

модификация на речната хидроморфология(Water Quality – Guidance standard on determining 

the degree of modification of river hydromorphology) 

 

През 2015 година от 4-те БД  и Дирекция „УВ” в МОСВ беше съгласувано 

Ръководство за разработване на програми за хидроморфологичен мониторинг, което е 
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публикувано на интернет страницата на МОСВ. В ръководството са включени както 

указания за избор на участък, така и форма на протокол за събиране на информация за 

хидроморфологичните елементи за качество и техните компоненти. 

За да се извърши цялостна оценка на ХМ елементи за качество е необходимо 

контролният мониторинг да се планира и реализира съобразни цитираните по-горе 

препоръкии. Приложение 4.1.1.1 Списък на линейни трансекти за провеждане на ХМ 

мониторинг 

 

 За крайбрежните води не се предвижда мониторинг на елемента „приливно-отливен 

режим”, поради незначителната величина на приливния режим в Черно море.   

Контролният мониторинг в Черноморски басейнов район обхваща: 

Вътрешни повърхностни води – реки и езера, и преходни води 

 301 пункта за хидробиологичен мониторинг, от които в 104 се извършва и 

оперативен мониторинг; 

  и 210 пункта за физико-химичен мониторинг, от които в 114 се извършва и 

оперативен мониторинг.  

 

Крайбрежни морски води 

 65 пункта за хидробиологичен мониторинг, от които в 42 се извършва и 

оперативен мониторинг; 

 37 пункта за физико-химичен мониторинг, от които в 23 се извършва и 

оперативен мониторинг. 

 

 Автоматични станции за мониторинг на повърхностните води 

На територията на БДЧР функционират 4 автоматични станции за измерване на 

основни физикохимични и хидрометеорологични показатели по проект към МОСВ, 

реализиран през 2009 г. и финансиран от програма ФАР. Станциите са разположени в устията 

на четири от основните реки в черноморски район за басейново управление, вливащи се в 

Черно море - р. Камчия, р. Двойница и трансграничните реки р. Велека и р. Резовска и 

осигуряващи данни за състоянието на водите, във връзка със системата за ранно 

предупреждение от наводнения.  

Дейността на автоматичните станции се осигурява от Изпълнителна агенция по околна 

среда. 

 Автоматичните станции за повърхностни води са снабдени със сензори за наблюдение 

на следните параметри: 

- метрологични - валеж, скорост на вятъра, посока на вятъра, температура и 

относителна влажност, за атмосферното налягане,  за регистриране на слънчева радиация),  

- общофизични и неорганични химични - температура на водата, рН, 

електропроводимост, % насищане с кислород и разтворен кислород, общо разтворени 

вещества, соленост, нитрати, нитрити, амоняк и фосфати; 

- хидрометрични - воден стоеж и водно количество. 
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Регистрираните данни се подават в реално време към БД и ИАОС, което осигурява 

представителна редица по тези показатели при извършваните оценки.  

 

 

Оперативен мониторинг 

Целта на оперативния мониторинг е: 

 да се установи състоянието на онези водни тела, които са в риск по отношение 

постигането на целите на РДВ; 

 да се направи оценка на промените в състоянието на телата в риск в резултат от 

изпълнението на програмата от мерки. 

Програмата за оперативен мониторинг може да бъде коригирана в периода на плана за 

управление, в зависимост от информацията, която се получава във връзка с анализа на 

антропогенния натиск и въздействие, или от провеждания мониторинг.  

Това може да включва в частност намаляване на честотата на мониторинга, където 

въздействието не е значително или съответния антропогенен натиск е отстранен.  

Настоящата програма за оперативен мониторинг е планирана въз основа на 

актуализация на анализа на антропогенния натиск и въздействие (извършен на база актуална 

информация за източниците на натиск и на данни от провеждания контролен, оперативен, и 

собствен мониторинг в периода 2010 – 2014 г.)  

Оперативния мониторинг наблюдава само показателите, които са индикативни за 

качествените елементи – най-чувствителни към натиска, на който са подложени 

съответните водни тела в риск. 

В таблици 4.1. и 4.2. по-долу е представена информация за това кои елементи за 

качество към кои видове антропогенен натиск са чувствителни и те са използвани при 

планирането на показателите за оперативния мониторинг.      
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 Таблица 4.1 

Реки и езера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биологичен 

елемент за 

качество 

Индикативен за антропогенен натиск 

Реки 

Макрофити 

Хидро-морфологични изменения (воден режим) 

Интродукция на инвазивни и екзотични видове 

Степен на трофност 

Еутрофикация 

Токсично замърсяване от точкови и дифузни източници 

Фитобентос 
Хидроморфологични изменения (добив на инертни материали, завиряване) 

Органично замърсяване 

Дънни 

безгръбначни 

Хидроморфологични изменения 

Степен на трофност 

Органично замърсяване 

Токсично замърсяване от точкови и дифузни източници 

Риби 

Интродукция на инвазивни и екзотични видове 

Хидроморфологични изменения, Риболов и рибовъдство 

Токсично замърсяване от точкови и дифузни източници 

Езера/Язовири 

Фитопланктон 
Органично натоварване; Хидро-морфологични изменения (воден режим) 

Еутрофикация 

Макрофити 

Хидро-морфологични изменения (воден режим) 

Интродукция на инвазивни и екзотични видове 

Продуктивност 

Еутрофикация 

Токсично замърсяване от точкови и дифузни източници 

Дънни 

безгръбначни 

Хидроморфологични изменения 

Продуктивност 

Токсично замърсяване от точкови и дифузни източници 

Риби 

Хидроморфологични изменения, Риболов и рибовъдство 

Интродукция на инвазивни и екзотични видове 

Токсично замърсяване от точкови и дифузни източници 
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Таблица 4.2 

Крайбрежни морски води 

 

 

Източник: таблица 3.10 „Ключови особености по всеки БЕК за крайбрежни води” към 

Ръководство № 7 за мониторинг по РДВ, с изменения. 

 

Оперативният мониторинг обхваща всички водни тела, класифицирани “в риск” по 

отношение постигането на екологичните цели.  

При избора на мониторингови пунктове и честота за мониторинг са спазени основните 

изисквания на Приложение V на РДВ и са приложени одобрените на национално ниво 

“Критерии за избор на пунктове за мониторинг”
2
, неразделна част от Ръководство за 

разработване на Програми за мониторинг. Приложение 4.1. Списък с показатели и честоти за 

мониторинг 

Честотите на наблюдение по съответните елементи на качество са избрани така, че да 

се осигурят достатъчно данни за надеждна оценка на състоянието на съответния елемент за 

качество.  

Планирано е ежегодно провеждане на оперативния мониторинг на повърхностните 

води в Черноморския район за басейново управление. 

Оперативният мониторинг обхваща: 

                                                             
2 http://www5.moew.government.bg/?page_id=50135 

 

Биологичен 

елемент за 

качество 

Индикативен за антропогенен натиск 

Макрофити 

Хидро-морфологични изменения (морфологични въздесйтвия върху на 

брега и структурата на дъното) 

Еутрофикация 

Биогенно натоварване от локални точкови и дифузни източници 

Натоварване с неразтворени вещества  

Интродукция на инвазивни и екзотични видове 

Климатични промени 

Фитопланктон 

Еутрофикация 

Биогенно натоварване от точкови и дифузни източници 

Натоварване с неразтворени вещества 

Замърсяване с токсични вещства 

Климатични промени 

Интродукция на инвазивни и екзотични видове 

Дънни 

безгръбначни 

Еутрофикация  

Органично натоварване 

Физическо модифициране на дънното 

Интродукция на инвазивни и екзотични видове 

Климатични промени 

http://www5.moew.government.bg/?page_id=50135
file:///D:/PURB%20II%202016-2020/Приложение%204.1.%20Списък%20с%20показатели%20и%20честоти%20за%20мониторинг.xls
file:///D:/PURB%20II%202016-2020/Приложение%204.1.%20Списък%20с%20показатели%20и%20честоти%20за%20мониторинг.xls
http://www5.moew.government.bg/?page_id=50135
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Вътрешни повърхностни води – реки и езера, и преходни води 

 190 пункта за хидробиологичен мониторинг, от които в 100 се извършва и 

контролен мониторинг; 

  и 114 пункта за физико-химичен мониторинг, от които в 110 се извършва и 

контролен мониторинг.  

Крайбрежни морски води 

 42 пункта за хидробиологичен мониторинг; 

  23 за физико-химичен мониторинг.  

 

Проучвателен мониторинг 

Програмата  за проучвателен мониторинг се изпълнява: 

 в случаите, когато причината за превишенията на екологичните стандарти  е 

неизвестна;  

 в случаите, когато контролният мониторинг показва, че няма вероятност целите 

за опазване на околната среда съгласно глава десета, раздел III ЗВ да бъдат постигнати 

и все още не е започнал оперативен мониторинг с цел проверка на причините, поради 

които водното тяло или водните тела няма да постигнат определените цели;  

 за уточняване на величината и въздействието на случайно замърсяване.  

Мониторинговите пунктове, матрицата и параметрите, както и честотата и 

продължителността на мониторинга, се определят от спецификата на проблема, който се 

проучва. 

 

 Групиране на водни тела 

 Процедурата за групиране на водните тела е от съществено значение за оптимизиране 

на обхвата на програмите за мониторинг, като същевременно се обезпечи получаване на 

надежден набор от данни за оценка на състоянието на повърхностните водни тела. Тя цели 

максимално използване на информацията чрез екстраполация на резултатите от мониторинг 

от наблюдавани към ненаблюдавани водни тела, принадлежащи към една и съща група, 

обособена по определени критерии. В процеса на мониторинг се извършва ротация  на 

избраните представителни водни тела с което се проверява и актуализира състоянието на 

цялата група. 

 Процедурата за групиране изключва водните тела, подложени на антропогенен натиск, 

освен в случаите, когато същият е незначителен. 

 Групиране на водните тела при актуализацията на ПУРБ за ЧБР не е извършвано, 

поради липса на достатъчно данни, както и на одобрена методика. Ето защо, мониторингът е 

планиран на ниво водно тяло. 

  

4.1.2. Оценка на екологичното състояние на повърхностните води 

Рамковата директива за водите изисква Държавите-членки да определят състоянието – 

екологично и химично, на всяко водно тяло. По-ниската от двете оценки определя оценката на 

общото състояние на водното тяло. 

При силномодифицираните и изкуствените водни тела вместо екологично състояние се 

определя екологичен потенциал (ЕП), като най-високата степен е „добър ЕП”. 
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Класификацията на екологичното състояние включва: 

 Състоянието на биологичните елементи за качество – макробезгръбначни, риби, 

макрофити, фитобентос и фитопланктон (за езерата) ; 

 Концентрациите на основните физико-химични елементи, подкрепящи 

биологичните и на специфичните замърсители ФХЕК - за разграничаване на отлично, 

добро и умерено състояние; 

 Състоянието на хидроморфологичните елементи за качество - за разграничаване 

на отлично от добро състояние. 

Общите изисквания за оценка на екологичното състояние на повърхностните води са 

регламентирани с Наредба № Н-4 за характеризиране на повърхностните води, 

транспонираща РДВ. Класификационните системи за оценка на екологичното състояние на 

повърхностните води и стандартите за качество за специфичните замърсители  са определени 

съответно с приложения 6 и 7 на наредбата.  

На база резултатите от проведено 3-годишно проучване, възложено от БДЧР, на тема 

„Изследване на биологичните елементи за качество /БЕК/ и подкрепящите ги физико-химични 

елементи за качество в избрани потенциално референтни пунктове от типовете реки и езера 

на територията на Черноморски басейнов район с цел верифициране на определените 

референтни условия” (2011-2013 г.) е изготвено предложение, със съответната научна 

обосновка, за актуализиране на класификационните системи за оценка на екологичното 

състояние, за 3 от типовете реки и езера: 

• БЕК макрофити – за  типовете R10, R11 и L 5; 

• БЕК фитопланктон – за езерата от тип  L 5. 

Съответните изменения бяха включени в измененията на Наредба № Н-4 за 

характеризиране на повърхностните води, в сила от 23. 09. 2014 г. 

При проведени допълнителни проучвания в рамките на обществена поръчка с 

предмет: „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“ е установено 

че езерата от тип L5, представени само в Черноморски и Дунавски РБУ, представляват силно 

хетерогенна група, за която не могат да се определят общи референтни условия и не може да 

се приложи единна класификационна система. Данните за всички БЕК показват, че езерата 

Аркутино и Вельов вир в ЧБР са твърде специфични и вероятно трябва да бъдат отделени в 

самостоятелен тип. 

В периода 2011-2016 г. са предприети действия за приключване на процеса на 

разработване и интеркалибрация на методите за анализ на БЕК в рамките на действащите 

Географски интеркалибрационни групи (ГИГ) или като самостоятелна процедура в групите, 

завършили своята дейност (в съответствие с Ръководство № 30 от 2015 г.). В Приложение 

4.1.1.г. са представени резултатите от процеса на интеркалибрация на методите за анализ на 
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БЕК, прилагани в България и необходимите действия за неговото завършване в периода на 

втория ПУРБ.  

 

 

Представената информация може да се обобщи в две основни насоки: 

1) Разработване на методи за анализ за всички БЕК. Разработени са методи за 

всички БЕК в категориите „река“, „езеро“ и „крайбрежни води“, които ще се прилагат при 

оценката на екологичното състояние на повърхностните водни тела в периода на вторите 

ПУРБ. Методите за фитобентос в езера е необходимо да бъдат валидирани с данни от 

проведен мониторинг в периода на втория ПУРБ;  

2) Приключване на процеса на интеркалибрация на разработените методи за 

анализ на БЕК.Успешна интеркалибрация е постигната за следните методи за анализ на БЕК, 

касаещи ЧБР: 

• всички методи за категория „крайбрежни води“; 

• следните методи за категория „река“: 

- Източноконтинентална ГИГ – за всички БЕК; ; 

• Следните методи за категория „езеро“,Източноконтинентална ГИГ  

- успеша ИК е постигната за БЕК фитопланктон, макрофити; 

- За БЕК макрозообентос дейността на ГИГ продължава, а за БЕК риби ИК не е 

възможна, поради липса на предложени методи от Унгария и Румъния. И за двата БЕК са 

разработени методи, съответстващи на РДВ.  

- За БЕК фитобентос е предложен метод, за който е необходимо да се проведе fit-in 

процедура за ИК в рамките на Кръстосаната ГИГ за фитобентос в езера. 

• За категория „преходни води“ в Черноморската ГИГ не е сформирана 

самостоятелна ГИГ и не е стартирал процес на ИК, тъй като не е извършвана  процедура по 

идентифициране на общи типове води от тази категория с Румъния. Извършено е 

първоначално определяне на съответствието на типовете преходи води в двете страни, което 

показва че съществува вероятност за идентифициране на общи типове. В периода на втория 

ПУРБ е необходимо да се извърши проверка на характеристиките с данни от проведен 

мониторинг; 

Методите за анализ на БЕК, участвали успешно в процеса на ИК и разработени в 

съответствие с изискванията на РДВ са представени в Приложение №. 4.1.1.е. 

Резултатите от проведената интеркалибрация на методите за анализ на БЕК е 

необходимо да бъдат отразени и в класификационната система на националните типове 

повърхностни води. За тази цел може да се използва подход, следващ общите правила и 

процедурата, описана в Ръководство № 14 от 2011 г. за процеса на интеркалибрация 

(https://circabc.europa.eu/sd/a/61fbcb5b-eb52-44fd-810a63735d5e4775/IC_GUIDANCE_FINAL 

_16Dec2010.pdf) и Ръководство № 30 от 2015 г. процедура за включване на нови или 

адаптирани методи към резултатите от завършилия процес на интеркалибрация 

(https://circabc.europa.eu/sd/a/5aee6446-276c-4440-a7de-

0d4dec41ed4b/IC_manual_2015_to%20be%20published.pdf) 

Тестването на процедурата е изършено във връзка с пренасяне на резултатите от 

постигнатата интеркалибрация на метода за анализ на БЕК фитопланктон в ез.Сребърна (БГ 

тип L5 Крайречни блата и езера в ЕР12 / общ европейски тип L-EC1 в 

file://Bdvarna/Planove/PURB%202016-2021%20-%20za%20final/Razdel%204/Приложение%204.1.1.е%20TsBRI_Описание%20на%20метода.doc
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Източноконтиненталната ГИГ за езера) към езерата Аркутино и Вельов вир, които притежават 

характеристики на отделен национален тип със самостоятелна класификационна система за 

посочения биологичен елемент. Проведената пилотна процедура ще се използва като модел 

при пренасянето на постигнатите ИК резултати към националните типове повърхностни води 

в периода на втория ПУРБ. 

Подобен подход може да се приложи за типовете повърхностни води със сходни 

характеристики от двата екорегиона в България: 

• R2, R4, R7, R8 в ЕР 12 (успешна ИК на методите за БЕК). 

За всички типове от категория „преходни води” в Черноморския район за басейново 

управление е необходимо доразработване и валидиране на първоначално разработените по 

някои БЕК референтни условия и класификационни системи. Това се извършва в рамките на 

текуща обществено поръчка с предмет „Актуализиране на типологията и класификационната 

система за оценка на повърхностните водни тела от категории „река”, „езеро” и „преходни 

води” в периода на първия ПУРБ”,  като междинните резултати са включени в ПУРБ през 

2016 г.  

Екологичен потенциал 

Във връзка с оценката на екологичния потенциал на СМВТ/ИВТв приетата 

класификационната система за БЕК е разработена отделна скала само за рибна фауна в реки. 

За останалите елементи за качество скалите за оценка на ЕС и ЕП съвпадат (макрофити) или 

не са разработени (фитобентос, фитопланктон, макрозообентос).  

 В процеса на приемане на обща методология на европейско ниво за определяне на 

добър екологичен потенциал (ДЕП) в България е разработена Концепция за определяне на 

ДЕП. Концепцията отразява възприетия подход от РГ ЕКОСТАТкъм ЕК, който се основава на 

т.нар. "Прага метод " или "подход на смекчаващите мерки".  

В Анекс V на РДВ са представени общите дефиниции за максимален, добър и умерен 

екологичен потенциал, за силно модифицирани или изкуствени водни тела (СМВТ/ИВТ), като 

за отделните елементи за качество ДЕП е представен като оклонение от максималния 

екологичен потенциал (МЕП). Посочените в РДВ дефиниции представят само общите 

рамкови принципи, но не и методологията за практическото определяне на ДЕП. За тази цел в 

ЕС са разработени и се прилагат два подхода: 

1. Оригиналният подход е описан в Ръководство № 4 от 2003 г. „Идентифициране 

и обозначване на силномодифицирани и изкуствени водни тела”. В него се предлага 

предварително определяне на биологичните стандарти за ДЕП на базата на референтните 

условия за типа на водното тяло с характеристики, които най-много приличат на тези на 

СМВТ. Стандартите се определят независимо от разглеждането и прилагането на 

„смекчаващи мерки” на хидроморфологичните (ХМ) модификации, необходими за 

постигането на ДЕП (това е т. нар. класически РДВ подход или CIS подход). В Ръководство  

№ 4 от 2003 г. се предлага ДЕП да бъде дефиниран като леко отклонение от МЕП, 

използвайки биологичните елементи за качество (БЕК). 

2. Алтернативен подход е описан в технически документ, изготвен от Редакционна 

група Хидроморфология и публикуван през 2006 г. (наричан понякога "Методът Прага" или 

"подход на смекчаващи мерки"). Този метод се основава на определянето на екологичното 

качество, необходимо за ДЕП, като се оценява какво смекчаване може да се приеме, без да се 
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окаже значително отрицателно въздействие върху използването на СМВТ/ИВТ или околната 

среда като цяло. 

Алтернативният Прага подход поема по различен път от стандартния РДВ подход, като 

основа за определението на ДЕП служи идентифицирането на специфични смекчаващи мерки. 

Като се започне от всички мерки, които нямат значителен вреден ефект върху водоползването 

или околната среда, и като следваща стъпка се изключват мерките, които в комбинация, се 

очаква да доведат само до леко екологично подобрение. В този случай ДЕП се определя като 

биологични стойности на чувствителните БЕК, които се очакват при прилагането на 

останалите идентифицирани смекчаващи мерки. Както и в класическия CIS подход, 

смекчаващи мерки, свързани с прекомерни финансови разходи не би трябвало да се вземат 

предвид. 

 
Фигура № 4.1: Основни стъпки, включени в определянето на ДЕП при използване на 

алтернативен "Прага" подход (лява част на фигурата) в сравнение със съответните стъпки 

в подхода, описан в CIS Ръководство № 4 (дясна част на фигурата); червени стрелки: 

стъпки, следващи CIS метода; зелени стрелки: "Прага" модификации на CIS метода. 

 

Ключовата разлика междудвата подхода е в това, че при "Прага" подхода ДЕП се 

определя директно от смекчаващите мерки, а не косвено от анализа и моделирането на БЕК за 

МЕП. Аргументирано е, че Прага методът води до сравними резултати като подход, основан 

на анализ на БЕК, като в същото време намалява грешките, дължащи се на моделирането на 

идеалните екологични условия . 

В процеса на интеркалибрация в България е разработено Ръководство за определяне 

СМВТ и прилагане на изискванията за определяне на ДЕП (Приложение №. 4.1.1.ж). Към този 

документ е представен и подход за прилагане на метода на „смекчаващите“ мерки в България 

през периода на втория ПУРБ (Приложение №. 4.1.1.з). В подхода е представена подробна 

информация за идентифицираните смекчаващи мерки във връзка с различните форми на ХМ 

натиск и тяхното въздействие при отделните групи СМВТ, предизвикани от ползването им да 

стопански цели. Представена е чувствителността на отделните БЕК към този натиск, като за 

целите на определяне на ДЕП и МЕП въздействието е разделено в 4 степени, съответстващи 

на очакваните промени в състоянието на БЕК. За всяка от мерките е представена подробна 

информация за очаквания екологичен ефект, индикативните БЕК, възможния негативен ефект 

върху ползването и примери за конкретни действия при реализиране на „смекчаващите” 

мерки. Представени са алгоритъм и програма за прилагане на подхода за „смекчаващите“ 

мерки при определяне на екологичния потенциал в България в периода на втория ПУРБ. 

file://Bdvarna/Planove/PURB%202016-2021%20-%20za%20final/Razdel%204/Приложение%204.1.1.ж%20Ръководство_СМВТ_ДЕП.doc
file://Bdvarna/Planove/PURB%202016-2021%20-%20za%20final/Razdel%204/Приложение%204.1.1.з%20Подход_MEП_ДЕП.docx
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Представеният подход за определяне на ДЕП и оценката на екологичния потенциал е 

съобразен с постигнатите до момента резултати от Група ДЕП към Работна група Екостат. 

Планира се процесът на разработване на общия подход за ДЕП в ЕС да завърши до края на 

2017 г., за да могат резултатите от него да се използват при подготовката на третия ПУРБ.   

 

Оценката на екологичното състояние / потенциал на повърхностните води е извършена 

съгласно утвърдения “Общ подход за оценка на екологичното състояние и екологичен 

потенциал на повърхностните водни тела в Р България”
2
.  

В допълнение, при оценката на съответствието на специфичните замърсители със 

стандартите за качество на околната среда са използвани и първоначално определените 

фонови стойности, изготвени като резултат от обществената поръчка с предмет „Проучване и 

оценка на химичното състояние на повърхностни води“, съгласно договор № Д – 30 – 106 / 

12.09.2014 г. на МОСВ. 

В България липсва утвърдена методика за оценка на хидроморфологичните елементи 

за качество, поради което състоянието на ХМ елементи по данни от извършен мониторинг се 

определя по експертна преценка. Отлично състояние се определя, когато не се наблюдават 

или са налице незначителни отклонения от естествените условия. Във всички останали случаи 

състоянието се определя като добро. 

За определяне на достоверността на оценката на екологичното състояние е използвана 

одобрената „Методика за определяне ниво на достоверност на оценката на екологичното и 

на химичното състояние“
3
.  

 

Крайбрежни морски  води 

Съгласно изискванията на РДВ 2000/60 ЕС и Заповед на Министъра на околната среда и 

водите № РД - 715/02.08.2010 г. и № РД - 182/26.02.2013 г. в рамките на първия план за 

управление на Черноморски район 2010-2015 г. е извършван мониторинг на основните 

физикохимични показатели, приоритетни вещества и специфични замърсители със следната 

честота в определен брой пунктове:  

- физикохимични показатели –21 пункта;  

- 15 бр. приоритетни вещества в 18 пункта с честота: 

- 11 пункта: 12 пъти годишно 

- 7 пункта: 6 пъти годишно 

- 1 пункт: един път годишно в биота 

- 18 бр. специфични замърсители – 18 показателя в 11 пункта: 4  пъти годишно 

-  3 задължителни биологични елементи за качество (БЕК) макрозообентос (един път 

годишно: 20 пункта), макрофитобентос (един път годишно: 19 пункта) и фитопланктон 

(два пъти годишно: 20 пункта) и незадължителен БЕК зоопланктон – 4 пъти годишно. 

- хидроморфологични показатели – скорост и посока на доминиращите течения, вълнова 

експозиция, дълбочина, дънен субстрат (1 път, през 2013 г., в целия шестгодишен 

цикъл на първи ПУРБ). 

 

Определяне на българските и румънски пунктове, които са представителни за общия 

тип крайбрежни води 

http://www5.moew.government.bg/wp-content/uploads/filebase/Water/PURB/Podhodi/Podhod_ekolog_status_.pdf
http://www5.moew.government.bg/wp-content/uploads/filebase/Water/PURB/Podhodi/Podhod_ekolog_status_.pdf
http://www5.moew.government.bg/wp-content/uploads/filebase/Water/PURB/Podhodi/SWB_Level_of_Confidence.pdf
http://www5.moew.government.bg/wp-content/uploads/filebase/Water/PURB/Podhodi/SWB_Level_of_Confidence.pdf
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В рамките на третото интеркалибрационно упражнение, по отношение на общия тип 

крайбрежни морски води и анализ на наличните данни, бяха определени следните 

представителни пунктове от съществуващите мониторингови мрежи на двете държави: 

За БЕК Макрозообентос: 

 за България: 

2 мониторингови станции: Крапец (BG2BS00000MS001) и Русалка 

(BG2BS00000MS002).  

Дребните пясъци са характерни и за други райони на българските крайбрежни води, но 

поради липса на пунктове в съществуващата националната мрежа за морски мониторинг по 

РДВ на този тип седимент, съответните райони не бяха включени в упражнението по 

интеркалибрация.  

 за Румъния:  

6 мониторингови станции Вама Веке, Мангалия, Костинещи, Ефорие Суд, Констанца, 

Казино Мамая. 

Като реферетни пунктове за общият интеркалибрацонен (IC) тип CW-BL1 между 

България и Румъния са определени Крапец и Русалка, намиращи се в северната част на 

българския бряг, тъй като нито един от шестте пункта от Румъния, включени в сравнителното 

упражение, не отговарят на критериите за натиск за определяне на референтни условия. 

Румъния използва същите два български референтни пункта за разработване на 

класификационната система в общият тип в крайбрежните води. 

 

За БЕК Макрофитобентос: 

 за България: 

17 мониторингови станции: Крапец, Шабла, Русалка, Каварна, Кранево, Почивка, Галата, 

Бяла, Иракли, Бургас, Крайморие, Несебър, Св. Параскева или Мириус, Созопол, Ватахори, 

Варвара и Синеморец. 

 за Румъния: 

5 мониторингови станции: 2 – ри Май, Костинещи, Ефоре Суд, Тузла и Вама Веке. 

Тъй като липсват подходящи пунктове за определяне на референтни условия, 

определените като референтни мониторингови станции за България (Маслен нос, Синеморец, 

Варвара, Арапя и Резово) служат за референтни пунктове и за Румъния при разработването на 

класификационната система за БЕК макрофитобентос за общият тип в крайбрежните води.  

 

 Определяне на EQR и гранични стойности на метрики за отлично / добро и добро 

/ умерено състояние в общия тип водно тяло в Черно море CW-BL1. 

 Класификационни системи за оценка на състоянието по БЕК макрозообентос и 

макрофитобентос 

Процедурата по задаване на граници на метриките за оценка на състоянието по тези 

два биологични елемента за качество следват Ръководството №14 за интеркалибрационния 

процес 2008-2011 (EC, 2011). 
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Отделните стъпки по определяне на EQR и гранични стойности на метрики за отлично 

/ добро и добро / умерено състояние в общия тип водно тяло в Черно море CW-BL1 и 

резултатите са детайлно описани в обществена поръчка с предмет: „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“, Трети междинен доклад (Част 10. Напредък по 

изпълнението на дейност 2.7: Определяне / валидиране на референтни условия и МЕП в 

наблюдаваните типове повърхностни води. Изчисляване на индикативните стойности по 

избраните метрики и методи за БЕК и подкрепящите елементи за качество, съответстващи на 

скалата за оценка на състоянието на водните тела съгласно изискванията на РДВ и 

ръководствата към нея; 10.2 Определяне на референтни условия в общия тип водно тяло в 

Черно море CW-BL1 и Част 13: Напредък по изпълнението на дейност 2.10: Приключване на 

процеса на интеркалибрация за методи за анализ на БЕК,  т. 13.1 Определяне на EQR и 

гранични стойности на метрики за отлично / добро и добро / умерено състояние в общия тип 

водно тяло в Черно море CW-BL1.) 

Изведената класификационна система за оценка на състоянието на БЕК 

макрозообентос в интеркалибрационния тип крайбрежни морски води е представена в 

Таблица 4.3. Самите граници се отнасят към горния клас, напр. EQR 0.9 = отлично, EQR 0.68 

= добро и т.н. 

Таблица 4.3.  Класификационна система за оценка на екологичното състояние на 

БЕК макрозообентос с гранични стойности и EQR 

 EQR AMBI H S M-AMBI*(n) 

Референтни 

условия 
1 3 3.0 27 0.97 

отлично/добро 0.9 3.30 2.70 24 0.87 

добро/умерено 0.68 3.96 2.04 18 0.66 

умерено/лошо 0.45 4.65 1.35 12 0.44 

лошо/мн.лошо 0.23 5.31 0.69 6 0.22 

(Източник: обществена поръчка с предмет: „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“). 

 

Изведената класификационна система за оценка на състоянието на БЕК 

макрофитобентос в интеркалибрационния тип крайбрежни морски води е представена в 

Таблица 4.4. 

 

Таблица 4.4. Пропорция от биомасата на чувствителни  (ESGI) и толенратни 

видове  (ESGII),  и стойности на EI и  EI-EQR за макроводораслови съобщества в 

различни категории състояния 

Biomass proportions of sensitive and 

tolerant species 
EI 

Ecological state 

class 
EI-EQR 

80-100%ЕSGI  7,8-10  High >0,837 - 1 
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60-80%ESGI  6-7,8  Good >0,644 – 0,837 

40-60%ESGI  4-6  Moderate >0,429 – 0,644 

0-40%ESGI  2-4  Poor >0,214 – 0,429 

0%ESGI  <2 Bad <0,214 

(Източник: обществена поръчка с предмет: „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“). 

 

Оценката на екологичното състояние на крайбрежните водни тела в първия ПУРБ е 

извършено основно на база на данни по БЕК макрозообентос. Съответно, достоверността на 

оценката е ниска. 

През 2010 г. е проведен мониторинг по БЕК фитопланктон и макрозообентос и общото 

екологично състояние е определено на база на получените резултати. 

През 2011 г. е извършен мониторинг по 3-те БЕК. Извършени са пробонабирания от 

всички предвидени в програмата пунктове. 

През 2012 и 2013 г. общото екологично състояние е определено на база извършен 

мониторинг по всички БЕК  и ФХ съгласно Наредба № Н-4/14.09.2012 г. за характеризиране 

на повърхностните води ( изм. и доп., в сила от 23.09.2014г. ) на база на класификационна 

система за референтни стойности за задължителните показатели: “фитопланктон“, 

„макрофитобентос“ и „макрозообентос“, кислородна наситеност (OS%), биохимична 

потребност от кислород БПК5 (BOD5) съдържание на амониев азот (N-NH4), нитритен азот 

(N-NO2), нитратен азот (N-NO3) и фосфатен фосфор (P-PO4).  

Оценката на екологичното състояние на крайбрежните водни тела при актуализацията на 

ПУРБ е извършена на база на данните от проведения биологичен, физико – химичен и 

химичен мониторинг за периода 2010 – 2014 г. за всеки отделен пункт, и неговото отнасяне 

към новите граници на водните тела.  

Към настоящия момент все още няма официално утвърдена методика за оценка на 

състоянието по хидроморфологични елементи за качество на крайбрежните морски води. 

При актуализацията на въздействието върху крайбрежните води са взети предвид и 

данните от проведеният здравен контрол, включващ мониторинг съгласно Наредба № 11 / 25. 

02. 2002 г. за качество на водите за къпане (транспонираща Директива 76/160/ЕИО и 

действаща до 2014 г., класифициране на зоните за всеки сезон) и Наредба № 5 от 30.05.2008 г. 

за управление качеството на водите за къпане (транспонираща Директива 2006/7/EО) и 

извършената категоризация на крайбрежните зони за къпане.  

За тези тела, в границите на които липсват пунктове за мониторинг, беше взето 

състоянието на най-близко разположените пунктове от съседното тяло/тела, (както и е взето 

предвид състоянието на старото водно тяло/тела, ако новите тела са били част от едно общо). 

За тези тела са планирани нови пунктове за наблюдение, като информацията за 

състоянието по отделните елементи за наблюдение ще бъде прецизирана на база на 

проведения мониторинг през 2015 и 2016 г. и ще бъде отразено в крайният вариант на ПУРБ. 
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4.1.3. Оценка на химичното състояние на повърхностните води 

Химичното състояние, в настоящата актуализация на ПУРБ, е определено чрез 

оценяване на съответствието със стандартите за качество на околната среда за приоритетните 

вещества и някои други замърсители, които са определени в Директива 2008/105/ЕС, както 

постановява Директива 2013/39/ЕС за изменение и допълнение на РДВ и Директива 

2008/105/ЕС, транспонирана в националното ни законодателство с Наредба за съответствието 

със стандартите за качество на околната среда (СКОС)за приоритетните вещества и някои 

други замърсители, приета с ПМС № 256 от 1.11.2010 г., изм. и доп., ДВ бр. 97 от 11.12.2015г.  

Изключение е направено само за нафталена за крайбрежните морски води, за който с 

Директива 2013/39/ЕС е въведен по-либерален стандарт за качество. 

Химичното състояние е оценено като добро или лошо. Когато химичното състояние на 

едно повърхностно водно тяло е постигнало съответствие със стандартите за качество на 

околната среда, то е определено като постигащо добро химично състояние. В противен случай 

водното тяло е определено в непостигащо добро състояние. За водните тела, за които липсват 

данни от мониторинг, химичното състояние е определено като неизвестно. (Протокол от 

работна среща на група Химични аспекти, проведена на 01.07.2015 г., гр. София) 

Като резултат от научно-приложна разработка с предмет „Проучване и оценка на 

химичното състояние на повърхностни води“ е изготвена и публикувана „Национална 

методика за оценка на химичното състояние на повърхностни води“. Поради късното 

финализиране на разработката, изготвената методика не е приложена изцяло при оценката на 

химичното състояние на повърхностните водни тела.  

Във връзка с изискванията на чл.3 т.2(1) от Директива 2008/105/ЕС за анализ на 

приоритетни вещества в биота (които не са докладвани в първия ПУРБ), в горепосочената 

разработка след 2014 г., е направено пилотно пробовземане и анализ на веществата живак и 

неговите съединения,  хексахлорбензен и хексахлорбутадиен в биота. 

На територията на ЧБР са взети проби от 24 бр. пункта и резултатите са следните: 

 За живак – в диапазон от 24 µg/kg до 244 µg/kg. 

За хексахлорбензен – в диапазон от <0,1 µg/kg до 4,97 µg/kg. 

 За хексахлорбутадиен  - <0,5 µg/kg (всички резултати са под границата на 

количествено определянене на метода за анализ, която е 0,5 µg/kg). 

 Резултатите, показват превишения на стандартите за качество за околната среда за 

биота за живак и неговите съединения в голяма част от пробите и в различните пунктове. 

Получените резултати от анализа на хексахлорбензен са в широк диапазон от под 0,10 µg/kg 

до 4,97 µg/kg и са под СКОС за хексахлорбензен в биота. Хексахлорбутадиен не е открит в 

http://www5.moew.government.bg/wp-content/uploads/filebase/Water/PURB/Podhodi/Metodika_za_ocenka_na_himichnoto_systoianie.pdf
http://www5.moew.government.bg/wp-content/uploads/filebase/Water/PURB/Podhodi/Metodika_za_ocenka_na_himichnoto_systoianie.pdf
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нито една от пробите, като всички резултати са под границата на определяне на метода за 

анализ, а тя е много под 30% от СКОС, от което може да се направи извод, че това вещество 

не е характерен замърсител за Черноморски басейнов район.  

При оценката на химичното състояние са използвани първоначално определените 

фонови стойности за металите – кадмий, никел и олово, определени като приоритетни 

вещества, получени като резултат по горепосочената поръчка, и е приложена одобрена 

„Методология за начина на ползване на определените фонови концентрации при оценка на 

екологичното и химично състояние на повърхностни водни тела“.   

 

Изготвен е и „Подход за определяне на фонови концентрации за химични елементи“. 

Като резултат от научно-приложна разработка с предмет „Проучване и оценка на 

химичното състояние на повърхностни води” е разработен и „Подход за оценка на 

тенденциите в изменение на концентрациите на замърсители в седимент и биота“.  

Поради липса на достатъчен брой резултати за веществата склонни към натрупване в 

седименти и биота (налични са само резултатите от две пробовземания в седименти) не е 

възможно на този етап да се изготви  анализ на дългосрочните тенденции на концентрациите 

на приоритетните вещества. 

За целите на оценката на химичното състояние на повърхностните води са използвани 

и резултати от мониторинга на водите, които не отговарят на изискването на Директива 

2009/60/ЕС за определяне на техническите спецификации за химически анализ и мониторинг 

на състоянието на водите, респ. на чл. 84 от Наредба 1 / 11.04.2011 г. за мониторинг на водите, 

като е приложен одобрения “Подход за използване резултатите, под границата на 

количествено определяне на метода на анализ,  неотговарящи на изискването на Директива 

2009/90/ЕО /( чл. 84 от Наредба 1/11.04.2011 за мониторинг на водите)(като част от 

Подхода за класификация на химичното състояние на повърхностните води)”. 

http://www5.moew.government.bg/?page_id=50135. Този подход е част от Подхода за 

класификация на химичното и екологично състояние на повърхностните води. 

За водни тела без данни от мониторинг е приложен разработен “Начин за оценка на 

химичното състояние без данни от мониторинг”.  

За определяне на достоверността на оценката на химичното състояние е използвана 

одобрената „Методика за определяне ниво на достоверност на оценката на екологичното и 

химичното състояние“.  

 България не прилага чл. 4 т. 1 от Директива 2008/105/ЕС за определяне на зони за 

смесване, поради специфичния характер на повърхностните водни тела (силно променливи 

дебити и изразено есенно и зимно маловодие) и поради липса на изразено желание от страна 

на водоползвателите, които формират и заустват отпадъчни води. 

http://www5.moew.government.bg/?page_id=50135
http://www5.moew.government.bg/?page_id=50135
http://www5.moew.government.bg/wp-content/uploads/filebase/Water/PURB/Podhodi/Podhod_za_opredeliane_na_fonovi_koncentracii_za_himichni_elementi.pdf
http://www5.moew.government.bg/wp-content/uploads/filebase/Water/PURB/Podhodi/Podhod_za_ocenka_na_tendenciite_v_sedimenti_i_biota.pdf
http://www5.moew.government.bg/wp-content/uploads/filebase/Water/PURB/Podhodi/Podhod_za_ocenka_na_tendenciite_v_sedimenti_i_biota.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Water/PURB/Podhodi/PODHOD-LOQ-EQS.doc
http://www.moew.government.bg/files/file/Water/PURB/Podhodi/PODHOD-LOQ-EQS.doc
http://www.moew.government.bg/files/file/Water/PURB/Podhodi/PODHOD-LOQ-EQS.doc
http://www.moew.government.bg/files/file/Water/PURB/Podhodi/PODHOD-LOQ-EQS.doc
http://www5.moew.government.bg/?page_id=50135
http://www5.moew.government.bg/wp-content/uploads/filebase/Water/PURB/Podhodi/SWB_Level_of_Confidence.pdf
http://www5.moew.government.bg/wp-content/uploads/filebase/Water/PURB/Podhodi/SWB_Level_of_Confidence.pdf
http://www5.moew.government.bg/wp-content/uploads/filebase/Water/PURB/Podhodi/SWB_Level_of_Confidence.pdf
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Относно изискванията на чл. 5 от Директива 2008/105/ЕС за провеждане на 

инвентаризация на емисиите, заустванията и загубите на приоритетни вещества и някои други 

вещества, във времето на първия ПУРБ стартира проект за изготвяне на методика за 

провеждане на инвентаризация в национален мащаб. Поради неизпълнение на заложените 

изисквания в Техническите спецификации, проектът беше прекратен и инвентаризация на 

емисиите, заустванията и загубите не беше проведена чрез него. 

В съответствие с чл. 6 от Наредбата за СКОС за приоритетни вещества и някои други 

замърсители, басейновите дирекции съвместно с ИАОС и съответните РИОСВ изготвят 

инвентаризация, включително и карти, ако са на разположение на всички емисии, зауствания 

и загуби на всички приоритетни вещества и замърсители по Приложение № 2, част А от 

горецитираната наредба, за всеки речен басейн от район за басейново управление или част от 

речен басейн. 

Инвентаризацията се изготвя въз основа на информацията, събрана в съответствие с 

изискванията на Глава десета, Раздели ІV и VІІІ на Закона за водите, регламент 166/2006 на 

ЕС и други налични данни.  

Референтният период за оценка на товарите на замърсителите от приоритетни 

вещества, който се вписва при изготвяне на първата инвентаризация е една година, избрана от 

периода между 2008 и 2010 г. За целта на първата инвентаризация на   емисиите, заустванията 

и загубите на приоритетните вещества за целите на ПУРБ 2016-2021 г. като референтна 

година е избрана 2009 г., а годината за инвентаризиране е 2015 г.  

Изготвянето на инвентаризацията служи за приоритетно определяне на причините за 

замърсяването, да се вземат мерки срещу емисиите при източника им по най-ефективния от 

екологичен и икономически аспект начин. Необходимо е да бъдат приложени мерки за 

прогресивно намаляване на замърсяването с приоритетни вещества и пълното или поетапно 

прекратяване на емисиите, заустването и загубите им в околната среда. 

Изготвянето на инвентаризацията на емисиите, заустванията и загубите на 

приоритетните вещества за целите на ПУРБ 2016-2021 г., допринася  за: 

 оценка на изпълнението на програмите от мерки от първия ПУРБ 2010-2015 г. и 

вероятността за постигане на поставените екологични цели за съответните 

водни тела; 

 подпомагане на дейностите при определяне на индивидуалните емисионни 

ограничения  (ИЕО) при издаване на разрешителни за заустване в повърхностни 

водни обекти и комплексни разрешителни; 

 идентифициране на значими източници на замърсяване (точкови и дифузцни). 

Като минимално изискване при първата инвентаризация на емисиите, заустванията и 

загубите на приоритетните вещества за целите на ПУРБ 2016-2021 г. са определени : 

 емисиите от точкови източници от промишлени съоръжения (както се докладват 

по ЕРИПЗ) и ГПСОВ на населените места; 
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 товарът на приоритетните вещества в „представителен“ пункт от съответното 

поречие (за всеки речен басейн от съответния район за басейново управление), 

като резултат от отчетени концентрации и отток; 

 изготвена приблизителна оценка на дифузните замърсявания от приоритетни 

вещеста, изчислени като аритметична разлика между изчисления товар на 

повърхностното водно тяло и емисиите от точкови източници на замърсяване. 

При проведената първа ивнентаризация на емисиите, заустванията и загубите на 

приоритетните вещества за целите на ПУРБ 2016-2021 г., са определени общите „емисии, 

зауствания и загуби", и дела на точковите и дифузните източници в тях. В нея са включени 

следните идентифицирани приоритетни вещества – живак, кадмий, олово и никел.  

За първото докладване на инвентаризация съгласно Техническо ръководство № 28 е 

приложен метод за оценка на количествата на замърсителите във водното тяло, като са 

приложени посочените в ръководството подходи: 

Подход 1 – Данни за точковите източници. В този подход се използват докладваните 

статистически данни и данните от Докладите по Регламент 166/2006г.Въз основа на тази 

информация се правят изводи за отсъствието или наличието на даден точков източник на 

замърсяване. Този подход е задължителен за всички приложими опасни вещества и служи за 

основа за определянето на неорганизираните (дифузни) емисии; 

Подход 2 – Подход за оценка на речните товари. Подход 2 е насочен към използването 

на данните за концентрациите на замърсителите в реките и на данните за оттока на реките при 

отчитане на процесите на транспортиране, съхранение и разграждане на веществата. 

Отчетеният речен товар предоставя информация за актуалните нива на замърсяване на 

водното тяло / поречие.  

При комбиниран подход с прилагане на Подход 1 и Подход 2 се определя 

разпределението на товарите като принос от точкови и принос от дифузни източници на 

замърсяване. 

Начинът на провеждане и резултатите от първата инвентаризация на емисиите, 

заустванията и загубите на приоритетните вещества за целите на настоящия ПУРБ 2016-2021 

г., са дадени в следните приложения: 

 Приложение 4.1.3.2. - „Инструкция за провеждане на първата инвентаризация на 

емисиите, заустванията и загубите на приоритетни вещества и някои други 

замърсители“.  

 Приложение 4.1.3.2.1. - Списък на потенциално значимите за страната вещества и 

съответните критерии за подбора им на басейново ниво  

 Приложение 4.1.3.2.2. - „Методически указания за определяне на масовия товар на 

замърсители в отпадъчните води от точкови източници при извършване на първата 

инвентаризация на емисиите, заустванитята и загубите на приоритетни вещества и 

някои други замърсители“. 

 Приложение 4.1.3.2.3.а - Изчислените годишни масови товари по отделни оператори за 

2009 г. (таблица) 

 Приложение 4.1.3.2.3.б - Изчислените годишни масови товари по отделни оператори за 

2015 г. (таблица) 



                               План за управление на речните басейни 

в Черноморски район за басейново управление на водите (2016-2021 г.) 
 

32 

 Басейнова дирекция „Черноморски  район”  

 Приложение 4.1.3.2.4. - Получените изчислени годишни емисии от Подход 1 (емисии 

от точкови източници), Подход 2 (речно натоварване) и дифузното натоварване за 

всяка басейнова дирекция от проведената първа инвентаризация, съответно за 2009 г. и 

2015 г. (таблица) 

 Приложение 4.1.3.2.5.а Използвани данни и съответните изчисления за речното 

натоварване за 2009 г. (таблица) 

 Приложение 4.1.3.2.5.б Използвани данни и съответните изчисления за речното 

натоварване за 2015 г. (таблица) 

 Приложение 4.1.3.2.6. Средният отток по реката(поречието) (таблица). 

 

 

Обобщена оценка на състоянието на повърхностните води 

Лошо и много лошо състояние на повърхностните води от категории реки, езера и 

преходни води е обусловено от следните фактори: 

- - замърсяване с органични вещества, азот и фосфор от населени места; 

- непостоянен речен отток, съчетан със замърсяване от населени места под 2000 

е. ж. без ПСОВ; 

- замърсяване с азот, фосфор, желязо, манган, алуминий и хром от индустриални 

източници; 

- замърсяване с минерални форми на азот и фосфор от дифузни източници 

(земеделски практики); 

- еутрофикационни процеси, съпроводени с ежегодни цъфтежи на фитопланктон 

(Варненско и Белославско езеро); 

Влошеното (умерено / лошо) състояние на категория крайбрежни води е обусловено 

от следните фактори: 

- - морски заливи с недостатъчен водообмен с открити води;  

- натиск от наземни антропогенни източници (пристанищна дейност, туризъм, 

зауствания на ПСОВ над 10 000 е.ж., канализационни мрежи на населени места 

без осигурено пречистване на отпадъчните води, ьауствания от индустриални 

обекти); 

- водообмен със съседни водни тела, подложени на значително антропогенно 

въздействие от пристанищна дейност, туризъм, зауствания на отпадъчни води 

от ПСОВ на населени места над 10 000 е.ж.; 

- индиректно въздействие от речните води, вливащи се в крайбрежните водни 

тела, явяващи се едновременно точков и дифузн източник на натиск. 

- въздействие от локални точкови и дифузни източници в крайбрежната зона 

- дифузно замърсяване от депониране на драгирани седименти от крайбрежните 

езера и подстъпите към тях  (Морска гара, канал 1 и канал 2) в района на 

крайбрежни водни тела Варненски залив (код BG2BS000C005) и Бургаски залив 

< 30 м (код BG2BS000C1308). 

- вероятно дифузно замърсяване от атмосферата (все още недобре проучен вид 

натиск) 
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- натиск от морско-базирани дейности като корабния трафик 

- натиск от риболовни дейности, главно тралиране в крайбрежната зона. 

- влошено състояние на морската околна среда, дължащо се на естествени 

процеси, обусловени от индиректното влияние на р. Дунав (най-северните 

водни тела BG2BS000C001 и BG2BS000C002). 

- неподходящо разполагане на пунктовете за мониторинг на отделните БЕК (в 

новата програма за мониторинг местоположението на пунктовете за 

прецизирани спрямо актуализираните граници на водните тела на база на типа 

субстрат, дълбочината и вълновата експозиция).  

 

Състоянието за някои повърхностни водни тела при актуализацията на ПУРБ е 

различно в сравнение с предходните години, без това да е свързано с реални промени в в 

наблюдаваните параметри. 

 

 

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

 Въвеждане на 3-степенна скала за оценка за поддържащите основни физико-химични 

елементи за качество. 

 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.  

 Промени в набора на наблюдаваните параметри - проведено наблюдение по всички 

МЕК и ФХЕК в крайбрежните морски води през периода на първия ПУРБ, както и 

проведен хидроморфологични изследвания. 
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Таблица 4.5.  Екологично състояние / потенциал на повърхностните водни тела 

по категории води, ПУРБ – 2010-2015  г. и ПУРБ – 2016-2021 г. 

Категория ВТ 

Общ брой 
Отлично 

състояние 

Добро 

състояние/ 

потенциал 

Умерено 

състояние/ 

потенциал 

Лошо 

състояние/ 

потенциал 

Много лошо 

състояние/ 

потенциал 

ПУРБ ПУРБ ПУРБ ПУРБ ПУРБ ПУРБ ПУРБ ПУРБ ПУРБ ПУРБ ПУРБ ПУРБ 

2016-

2021 

2010-

2015 

2016-

2021 

2010-

2015 

2016-

2021 

2010-

2015 

2016-

2021 

2010-

2015 

2016-

2021 

2010-

2015 

2016-

2021 

2010-

2015 

Реки 123 90 3 11 60 42 46 31 8 5 6 1 

СМВТ - реки 33 19 - - 4 6 17 10 9 1 3 2 

Езера 1 5 - -   2   1 1 2 - - 

СМВТ - езера - 22 - 3 - 5 - 5 - 3 - 6 

Изкуствени 

водни тела 
3 4 - - 1 2 1 1 - 1 1 - 

Преходни води - 

езера 
5 -   - 1 - 2 - - - 2 - 

Преходни води -

СМВТ - езера 
9 - - - - - 2 - - - 7 - 

Преходни води - 

ИВТ - езера 
1 - - - - - - - - - 1 - 

Преходни води - 

реки 
12 - 2 - 4 - 4 - 2 - - - 

Преходни води - 

СМВТ - реки 
1 - - - - - 1 - - - - - 

Крайбрежни 

морски води 
17 13 - - 2 5 10 3 5 5 - - 

Общ брой 205 153 5 14 72 62 83 51 25 17 20 9 

 

Таблица 4.6. Химично състояние  на повърхностните водни тела по категории 

води, ПУРБ – 2010-2015  г. и ПУРБ – 2016-2021 г. 

Категория ВТ 

Общ брой 
Добро 

състояние 

Непостигащо 

добро 

състояние 

Неопределено 

химично 

състояние 

ПУРБ ПУРБ ПУРБ ПУРБ ПУРБ ПУРБ ПУРБ ПУРБ 

2016-

2021 

2010-
2015 

2016-

2021 

2010-
2015 

2016-

2021 

2010-
2015 

2016-

2021 

2010-
2015 

Реки 123 90 32 11 2 - 89 - 

СМВТ - реки 33 19 10 - 2 - 21 - 

Езера 1 5 - - - - 1 - 

СМВТ - езера - 22 - 3 - - - - 

Изкуствени ВТ 3 4 - - - - 3 - 

Преходни води - езера 5 - - - - - 5 - 

Преходни води - СМВТ - езера 9 - - - 2 - 7 - 

Преходни води - ИВТ - езера 1 - - - - - 1 - 

Преходни води - реки 12 - - - - - 12 - 

Преходни води - СМВТ - реки 1 - - - - - 1 - 

Крайбрежни морски води 17 13 3 - 3 - 11 - 

Общ брой 205 153 45 14 9 0 151 0 
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Оценката на екологичното и химичното състояние / потенциал на повърхностните води 

в Черноморския район за басейново управление е представена в Приложение 4.1.4. (таблица). 

Оценката на екологичното състояние / потенциал на повърхностните води е 

представена в Приложение 4.1.5. (карта). 

Оценката на химичното състояние на повърхностните води е представена в 

Приложение 4.1.6. (карта). 

Методите на анализ на приоритетните вещества и специфични замърсители, както и 

границите на количествено определяне на ползвания метод по Регионални лаборатории към 

ИАОС, са показани в Приложение 4.1.4.а (таблица) и Приложение 4.1.4.б (таблица) към 

настоящия раздел. Същите са ползвани за оценка на химичното/екологично състояние на 

повърхностните води за изпълнявания в периода 2010 - 2014 г. мониторинг.  

В случаите, когато методите за анализ на дадено вещество са с различни граници на 

количествено определяне, за оценката на химичното състояние на ниво мониторингов пункт 

са използвани резултатите от метода с най-висока граница на количествено определяне.  

За целите на оценка на химичното/екологично състояние, при резултати под/ или на 

границата на количествено определяне на метода е приложен “Подход за начина на 

използване на резултатите от мониторинга на приоритетни вещества и специфични 

замърсители в повърхностни води, които са под границата на количествено определяне на 

метода”.  

През 2015 г. ИАОС е оптимизирала начина си на работа и след въвеждане на нова 

апаратура/от по-висок аналитичен клас в лабораториите за анализ на води е разработила 

методи за анализ на приоритетните вещества диурон и изопротурон, както и на линурон - 

специфичен замърсител. За същите от 2016 г. в БД постъпват резултати от анализ.  

След 2015 г. за химичните елементи и вещества: 

- Живак – с граница на определяне 0,01 μg/l във води; 

- Органохлорни пестициди (ОСР) – алдрин, диелдрин, ендрин, изодрин, общо ДДТ, 

пара-пара-ДДТ, ендосулфан, хексахлороциклохексан;  

- Полиароматни въглеводороди (РАН) – антрацен, флуорантен, нафталин и 

бензо(а)пирен;  

- Хлорбензени – хексахлоробензен и пентахлоробензен;  

- Полихлориранибифенили (РСВ),  

постигнатите граници на количествено определяне, отговарят на изискването за минимални 

критерии за прилаганите методи за анализ, съгласно чл. 84 от Наредба № 1/ 11.04.2011 г. за 

мониторинг на водите/ чл. 4 на Директива 2009/90/ЕС/, с изключение на бензо(а)пирен. 

Методите за анализ на приоритетните вещества/специфични замърсители и границите им на 

file:///D:/PURB%20II%202016-2020/Приложение%204.1.4.%20Оценка%20състояние%20повърхностни%20води.xlsx
file:///D:/PURB%20II%202016-2020/Приложение%204.1.5.%20Карта%20на%20оценка%20на%20екологично%20състояние_потенциал%20на%20повърхностни%20води.jpg
file:///D:/PURB%20II%202016-2020/Приложение%204.1.6.%20Карта%20на%20химично%20състояние%20на%20повърхностни%20води.jpg
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количествено определяне, които се прилагат в момента, както и за планирания в периода 

2016-2021 г. мониторинг са представени в табличен вид в Приложение 4.1.4.в (таблица). 

В допълнение, водните проби за анализ на приоритетните вещества и специфични 

замърсители се разпределят в лабораториите на ИАОС, така че да се изпълняват 

нормативните изисквания на чл. 84 от Наредба № 1/ 11.04.2011 г. за мониторинг на води. 

 

 

4.2. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ 

4.2.1.Мониторинг и резултати от мониторинга на подземни води 

Програмите за мониторинг на подземните води се разработват в съответствие с 

изискванията на чл. 119, 169, 169б от Закона за водите, с цел събирането на подробна 

информация за оценка на количественото и химичното състояние на подземните водни тела 

във всеки район за басейново управление. 

Програмите за подземни води включват: 

 -  програма за количественото състояние на подземните водни тела; 

 - програми за контролен и оперативен мониторинг на химичното състояние на подземните 

водни тела. 

 В програмите се включват програми за мониторинг на зоните за защита на водите по 

чл.119а от Закона за водите. 

1. Програмата за количествен мониторинг на подземните води включва: 

 поддръжка и развитие на мрежата за количествен мониторинг; 

 наблюдения на нива, дебити и температура на подземните води; 

 обработка и оценка на данните от мониторинга; 

 организирането на базата данни. 

 Мрежите за мониторинг на количественото състояние на подземните води се създават 

така, че да осигурят: 

 надеждна оценка на количественото състояние на всички подземни водни тела или 

групи тела, които се използват за питейно-битово водоснабдяване и имат 

средноденонощен дебит над 10 м
3
/ден или служат за водоснабдяване на повече от 50 

човека; 

 оценка на разполагаемите ресурси на подземните води; 

 прогнозиране на наводнения и засушавания на територията на страната от НИМХ; 

 оценка на тенденциите и създаването на сценарии за климатични изменения и 

влиянието им върху ресурсите на подземните води от НИМХ на национално ниво. 

2. Програмите за мониторинг на химичното състояние на подземните води се създават с 

цел:  

 задължително да обхванат подземните водни тела, които се използват за питейно-

битово водоснабдяване и осигуряват средноденонощен дебит повече от 100 m
3
/ден; 

 да осигурят подробни и детайлни данни за химичното състояние на подземните водни 

тела в рамките на всеки речен басейн и да откриват присъствието на дългосрочни, 
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значими и устойчиви, включително предизвикани от човешката дейност, възходящи 

тенденции в концентрациите на замърсителите. 

 Програмите за контролен мониторинг на химичното състояние на подземните води се 

изготвят въз основа на информацията от извършеното характеризиране и оценка на 

въздействието на човешките дейности върху подземните водни тела за всеки период на 

приложение на ПУРБ с цел: 

 допълване и потвърждаване на процедурата по оценка на въздействието; 

 осигуряване на информация, необходима за оценка на значимите и устойчиви 

тенденции в резултат както от промени в естествените условия, така и от антропогенни 

дейности. 

 Програмите за оперативен мониторинг се изготвят с цел: 

 установяване на химичното състояние на всички подземни водни тела и групи тела, 

определени като непостигащи целите за опазване на околната среда по чл. 156а, ал. 1 

ЗВ; 

 идентифициране и насочване в обратна посока на всички значими и устойчиви 

тенденции в концентрациите на отделни замърсители с цел непрекъснато намаляване 

замърсяването на подземните води. 

 

ЧРБУ разработва следните програми за мониторинг на подземните води: 

1. Програма за контролен и оперативен мониторинг на химичното състояние на водите; 

2. Програма за мониторинг на водите в зоните за защита на питейни води; 

3. Програма за мониторинг на нитрати във водите в нитратно уязвимите зони; 

4. Програма за мониторинг на количественото състояние на водите; 

 За периода 2010-2013 г. в изпълнение на програмата за контролен и оперативен 

мониторинг, утвърдена със Заповед РД 715/02.08.2010 г.  на МОСВ са включени 67 пункта за 

мониторинг на химичното състояние на подземните води и 54 пункта за количествен.  

От 2013 г. и към момента в програмата в изпълнение на Заповед  №РД-182/26.02.2013 

г.  на МОСВ,  мониторинговите пунктове за химично състояние са 90 пункта и за 

количествено – 75  

 В програмата за контролен и оперативен мониторинг всеки отделен мониторингов 

пункт има определена схема за пробонабиране и анализиране по показатели разделени в 

следните групи: 

Физико-химични показатели: 

І –ва група  основни физико-химични показатели: разтворен кислород, активна 

реакция, електропроводимост, нитрати, амониеви йони, температура на водата, 

перманганатна окисляемост, обща твърдост, калций, магнезий,хлориди, натрий и калий, 

сулфати, хидрогенкарбонати, карбонати и сух остатък – анализират се във всички пунктове за 

подземни води - сезонно /четири пъти в годината/ или на полугодие /два пъти годишно/. 

II –ра група допълнителни физико-химични показатели: нитрити, фосфати, общо 

желязо, манган - анализират се във всички пунктове за подземни води - сезонно /четири пъти 

в годината/ или на полугодие /два пъти годишно/. 

Специфични замърсители: 
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І –ва група  - метали и металоиди:олово, кадмий, арсен, живак, мед, цинк, никел, общ 

хром, хром три и шествалентен, стронций, обща алфа и бета активност – анализират се всички 

или отделни показатели на полугодие /два пъти годишно/ или веднъж годишно. 

II-ра група - органични замърсители: трихлоретилен, тетрахлоретилен, алдрин, 

диелдрин, ендрин, атразин, симазин, пропазин, ендосулфан, метоксихлор, хептахлор, хлордан, 

DDT/DDD/DDЕ, НСН – съединения, ацетохлор, пендиметалин, флутриафлор, триадименол, 

манкоцеб, алахлор,циперметрин – анализите се извършват еднократно през годината. 

 Пунктовете от програмата за мониторинг в зоните за защита на питейни води са част 

от програмата за контролен и оперативен мониторинг на подземните води. Показателите, 

които се наблюдават при изпълнението на тази програма са идентични с гореизброените 

групи показатели анализирани при контролния мониторинг в подземните води. 

 Програма за мониторинг на нитрати в подземните води попадащи в нитратно 

уязвимите зони се разработват от ЧРУВ в съответствие с изискванията на чл.8 (1) от Наредба 

№2 за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници. Програмата за 

нитрати в подземните води изпълнявана в периода 2013 – 2014 г. е утвърдена със Заповед № 

635/13.08.2013г. на МОСВ. В нея са включени 117 пункта за които честотата на 

пробонабиране е определена - 4 пъти годишно – сезонно. Приложение 4.2.27 Карта Проект на 

програма за контролен и оперативен мониторинг на подземни води и в зони за защита на 

питейните води-Q; Приложение 4.2.28  Карта Проект на програма за контролен и оперативен 

мониторинг на подземни води и в зони за защита на питейните води-N; Приложение 4.2.29  

Карта Проект на програма за контролен и оперативен мониторинг на подземни води и в зони 

за защита на питейните води-Pg; Приложение 4.2.30  Карта Проект на програма за контролен 

и оперативен мониторинг на подземни води и в зони за защита на питейните води-K2; 

Приложение 4.2.31  Карта Проект на програма за контролен и оперативен мониторинг на 

подземни води и в зони за защита на питейните води-K1HB; Приложение 4.2.32  Карта Проект 

на програма за контролен и оперативен мониторинг на подземни води и в зони за защита на 

питейните води-J3K1; Приложение 4.2.33  Карта Проект на програма за контролен и 

оперативен мониторинг на подземни води и в зони за защита на питейните води-PTPz и 

Приложение 4.2.22 Карта на мрежа от пунктове за мониторинг на подземни води в нитратно 

уязвими зони. 

 Програмите за мониторинг на химичното състояние на подземните води, изготвени 

от ЧРБУ се изпълняват от три  Регионални лаборатории на ИАОС - РЛ Варна, РЛ Бургас и РЛ 

Шумен. Извършването на анализите на показателите на замърсяване е  в съответствие с 

изискванията на чл.84, Раздел IІІ от Наредба №1 за мониторинг. 

Програмите за мониторинг на количественото състояние на подземните води 

обхваща 40 подземни водни тела в границите на ЧРУВ. Наблюдават се : 

 водни нива – на кладенците; 

 дебити – на изворите. 

 Съгласно чл. 171(2) т.2. и ал.(6) от Закона за водите НИМХ-БАН е компетентен орган  

за изпълнението на количествения мониторинг на водите. 

 Изборът на пунктове за мониторинг, определянето на честотата на пробонабиране и 

цялата методология, прилагана при разработването на програмите за мониторинг на 

подземните води е на база утвърден национален подход. 
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 Програмите за количествен, контролен и оперативен мониторинг са на сайта на МОСВ 

(Заповед 182/26.02.2013г.за мониторинг на води на Министъра на ОСВ). Картите с 

местоположение на мониторинговите пунктове за химичен мониторинг са представени в 

следните приложения: Приложение 4.2.2.Карта с пунктове за контролен и оперативен 

мониторинг-кватернер; Приложение 4.2.3. Карта с пунктове за контролен и оперативен 

мониторинг-неоген; Приложение 4.2.4. Карта с пунктове за контролен и оперативен 

мониторинг-палеоген; Приложение 4.2.5. Карта с пунктове за контролен и оперативен 

мониторинг-горна креда; Приложение 4.2.6.Карта с пунктове за контролен и оперативен 

мониторинг-долна креда –хотрив; Приложение 4.2.7. Карта с пунктове за контролен и 

оперативен мониторинг-долна креда -малм-валанж; Приложение 4.2.8.Карта с пунктове за 

контролен и оперативен мониторинг-триас-юра,палеозой-протерозой. 

 

4.2.2. Количествено състояние на подземните води.  

 Количественото състояние на подземните водни тела се определя от режима на нивото 

на подземните води. Подземно водно тяло е в добро количествено състояние, ако са 

изпълнени следните условия: 

 нивото на подземните води в подземното водно тяло е такова, че разполагаемите 

ресурси на подземните води не са превишени от дългосрочния средногодишен дебит 

на черпене от водното тяло; 

 нивото на подземните води не е подложено на изменение в резултат от водовземане 

или от друга човешка дейност, при което се създава опасност от: 

- непостигане на целите за опазване на околната среда по чл. 156а, ал. 1 от Закона за 

водите, за свързаните с подземното водно тяло повърхностни води; 

- влошаване на състоянието на тези повърхностни води; 

- увреждане на сухоземни екосистеми, зависещи пряко от подземното водно тяло; 

- понижаване на нивата на подземните води в части от водно тяло, от които се 

подхранват водите на влажните зони, зоните за опазване на стопански значими водни 

организми, защитени територии и защитени зони по чл. 119а, ал. 1, т. 5 от Закона за 

водите; 

- измененията в посоката на потока в подземното водно тяло са предизвикани от 

временни или непрекъснати промени на водното ниво в пространствено ограничена 

област, но тези изменения не създават опасност от интрузия на солени води или други 

интрузии, и не показват устойчива и ясно определена антропогенно предизвикана 

тенденция в посоката на потока в подземното водно тяло. 

Оценката на количественото състояние на ПВТ е извършена  по данни за периода 2010 

- 2013 г. 

За оценка на количественото състояние е използван одобрения подход 

http://www.moew.government.bg/files/file/Water/PURB/Podhodi/GW_status_ kolichestvo_.doc. 

Съгласно подхода, определянето на количественото състояние се извършва въз основа 

на следните тестове: Воден баланс, Поток на повърхностните води, Сухоземни екосистеми, 

зависими от подземни води и интрузия на солени или замърсени води. 

 

Тест: Воден баланс 
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file:///D:/PURB%20II%202016-2020/Приложение%204.2.2.%20Карта%20с%20пунктове%20за%20контролен%20и%20оперативен%20мониторинг-кватернер.jpg
file:///D:/PURB%20II%202016-2020/Приложение%204.2.3.%20Карта%20с%20пунктове%20за%20контролен%20и%20оперативен%20мониторинг-неоген.jpg
file:///D:/PURB%20II%202016-2020/Приложение%204.2.3.%20Карта%20с%20пунктове%20за%20контролен%20и%20оперативен%20мониторинг-неоген.jpg
file:///D:/PURB%20II%202016-2020/Приложение%204.2.4.%20Карта%20с%20пунктове%20за%20контролен%20и%20оперативен%20мониторинг-палеоген.jpg
file:///D:/PURB%20II%202016-2020/Приложение%204.2.4.%20Карта%20с%20пунктове%20за%20контролен%20и%20оперативен%20мониторинг-палеоген.jpg
file:///D:/PURB%20II%202016-2020/Приложение%204.2.5.%20Карта%20с%20пунктове%20за%20контролен%20и%20оперативен%20мониторинг-горна%20креда.jpg
file:///D:/PURB%20II%202016-2020/Приложение%204.2.5.%20Карта%20с%20пунктове%20за%20контролен%20и%20оперативен%20мониторинг-горна%20креда.jpg
file:///D:/PURB%20II%202016-2020/Приложение%204.2.6.Карта%20с%20пунктове%20за%20контролен%20и%20оперативен%20мониторинг-долна%20креда%20-хотрив.jpg
file:///D:/PURB%20II%202016-2020/Приложение%204.2.6.Карта%20с%20пунктове%20за%20контролен%20и%20оперативен%20мониторинг-долна%20креда%20-хотрив.jpg
file:///D:/PURB%20II%202016-2020/Приложение%204.2.7.Карта%20с%20пунктове%20за%20контролен%20и%20оперативен%20мониторинг-долна%20креда%20-малм-валанж.jpg
file:///D:/PURB%20II%202016-2020/Приложение%204.2.7.Карта%20с%20пунктове%20за%20контролен%20и%20оперативен%20мониторинг-долна%20креда%20-малм-валанж.jpg
file:///D:/PURB%20II%202016-2020/Приложение%204.2.8.Карта%20с%20пунктове%20за%20контролен%20и%20оперативен%20мониторинг-триас-юра,палеозой-протерозой.jpg
file:///D:/PURB%20II%202016-2020/Приложение%204.2.8.Карта%20с%20пунктове%20за%20контролен%20и%20оперативен%20мониторинг-триас-юра,палеозой-протерозой.jpg
http://www.moew.government.bg/files/file/Water/PURB/Podhodi/GW_status_%20kolichestvo_.doc.
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Водния баланс е формиран на база определените разполагаеми ресурси минус общото 

годишно черпене от ПВТ по разрешителните за водовземане и от кладенците за собствени 

потребности на граждани.  

Разполагаемите ресурси на ПВТ са определени на база естествените ресурси минус 

необходимите водни количества за екосистемите.  

Общото годишно черпене от ПВТ е определено по данни: за разрешени водовземания, 

за които не е налична информация за черпените водни количества, установени при 

изпълнение на контрол на черпенето или предоставена от водоползвателите информация за 

целите на изчисляване на дължимата годишна такса за водовземане. Черпените водни 

количества от кладенците за собствени потребности на граждани са определени с подхода за 

характеризиране на ПВТ. 

http://www.moew.government.bg/files/file/Water/PURB/Podhodi/GW_harakterizirane_final.docx  

 ПВТ е определено в добро количествено състояние, когато разполагаемите ресурси на 

ПВТ (средномногогодишното подхранване на ПВТ минус необходимите за екосистемите 

водни количества), не са надвишени от общото годишното черпене на подземни води от ПВТ 

и в пунктовете от националната мрежа за мониторинг на количественото състояние на ПВТ 

(когато такива са налични) не е установена тенденция към понижаване на водните нива в 

периода 2010-2013 г. 

         Когато разполагаемите ресурси на ПВТ (средномногогодишното подхранване на ПВТ 

минус необходимите за екосистемите водни количества) са надвишени от общото годишното 

черпене на подземни води от ПВТ и/или в един или няколко пункта от националната мрежа на 

НИМХ за мониторинг на количественото състояние на ПВТ (когато такива са налични) е 

установена тенденция към понижаване на водните нива в периода 2010-2013 г. ПВТ се 

определя в лошо количествено състояние. 

Резултатите от направените оценки са представени в Приложение 4.2.9.1. Оценка на 

количественото състояние на ПВТ и Приложение 4.2.25.Тест воден баланс.  

От 40 ПВТ 38 са в добро количествено състояние - няма превишение на общото годишно 

черпене над определените разполагаеми ресурси. и не е установена тенденция към 

понижаване на водните нива. В две ПВТ, с кодове BG2G00000Q014, BG2G00000N044  е 

установена тенденция към понижаване на водните нива и промяна на посоката на потока - 

установена е морска интрузия. 

 

 
                     Фигура 4.2. Оценка на количественото състояние чрез воден баланс 

 

22%

78%

Общо годишно

черпене от ПВТ,

л/с 

Свободни

разполагаеми

ресурси на ПВТ, л/с

http://www.moew.government.bg/files/file/Water/PURB/Podhodi/GW_harakterizirane_final.docx
file:///D:/PURB%20II%202016-2020/Приложение%204.2.9.1.количествено%20състояние%20баланс.doc
file:///D:/PURB%20II%202016-2020/Приложение%204.2.9.1.количествено%20състояние%20баланс.doc
file:///D:/PURB%20II%202016-2020/Приложение%204.2.25.Тест%20воден%20баланс.xlsx
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                                                           Таблица №. 4.7. 

Общо 

водовземане 

от ПВТ 

Общо годишно 

черпене от ПВТ, л/с  

Свободни 

разполагаеми 

ресурси на ПВТ, л/с 

Разполагаеми 

ресурси на ПВТ, 

л/с 

4588,29 16723,71 21312 

 

 Забележка: Данните са от Регистър на ресурсите и баланс на ПВТ(31.12.2014г.)
3
 

 

В Приложение 4.2.9.2. количествено състояние по цели е представена оценката на 

водовземането от подземни водни тела по движещи сили на антропогенния натиск.                                          

 

Тест: Поток повърхностни води 

Този тест се прилага, за ПВТ с установена хидравлична връзка с повърхностни водни 

тела, категория река за които: 

-   не са изпълнени целите поставени в първите ПУРБ; 

- е определено допустимо за черпене водно количество в рамките на водосбора на 

повърхностното водно тяло. 

Тестът в повечето случаи е неприложим, поради липса на достатъчно информация за 

товар в повърхностните води. Този въпрос ще бъде предмет на следващия план. 

 

Тест: Сухоземни екосистеми, зависими от подземни води 

Този тест се прилага за ПВТ, в които при характеризирането е установено наличието 

на зависими от подземните води сухоземни екосистеми (сухоземни природни местообитания, 

водни хабитати – езерни и блатни екосистеми и местообитания на птици зависими от 

подземни води) и за района на които при оценката на натиска, въздействието и риска за 

количественото състояние на ПВТ е установено понижение на водното ниво в резултат от 

разрешеното черпене на подземни води.  

        Тъй като до момента за много от местообитания не са определени конкретни изисквания 

към нивото или количеството подземни води, необходими за постигане и поддържане на 

благоприятен природозащитен статус, оценката е извършена само на база оценка на статуса, 

определен при извършеното картиране на местообитанията и видовете. 

        Оценките са представени в Приложение 1.3.2 - Списък зони за защита и Приложение 

1.3.3 - Свързани ПВТ със сухоземни и водни екосистеми. 

 

Тест: Интрузия на солени или замърсени води 

Тестът е приложен за ПВТ, в които е установено проникване на замърсени 

повърхностни води, за които резултатите от мониторинга показват завишена средногодишна 

концентрация на замърсяващи вещества. 

При оценката е взето предвид въздействието на водовземането (черпенето) от ПВТ в 

района на интрузията. 

Установени са два участъка на морска интрузия:  

                                                             
3 http://www.bsbd.org/v2/bg/register.html 

 

file:///D:/PURB%20II%202016-2020/Приложение%204.2.9.2.Количествено%20с-ние%20по%20цели%20.xlsx
file:///D:/Razdel%201/Приложение%201.3.2-Списък%20зони%20за%20защита.xlsx
file:///D:/Razdel%201/Приложение%201.3.3-%20Свързани%20с%20ПВТ%20с%20сухоземни%20и%20водни%20екосистеми.xls
file:///D:/Razdel%201/Приложение%201.3.3-%20Свързани%20с%20ПВТ%20с%20сухоземни%20и%20водни%20екосистеми.xls
http://www.bsbd.org/v2/bg/register.html
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 участък "12 бр. сондажи, гр. Обзор, с водоползвател "Одесос-570" ЕООД; 

 участък “Прибрежна част Граничар-Дуранкулак-Ваклино-Крапец-Езерец-Шабла и 

Тюленово” 

Резултатите от анализа на участъците, подробно са представени в т.4.2.3.3. Резултатите от 

тестовете за количествено състояние са отразени в Приложение 4.2.34 Обща оценка на 

количественото състояние на ПВТ. 

 

 

4.2.3. Химично състояние на подземните води 

Оценката на химичното състоянието на подземните води е извършена, чрез прилагане 

на утвърден национален подход (www.moew.government.bg/files/file/Water/PURB/Podhodi/GW-

status_hi). 

За оценката на химичното състояние на подземните водни тела (ПВТ) се използват 

резултатите от мониторинга,  изпълняван по националната програма за периода 2010-2014г. и 

от мрежите за собствен мониторинг на титулярите на разрешителни за същия период 2010-

2014г. 

Основните критерии, използвани при оценката на химичното състояние, са 

стандартите за качество определени в Приложение №1 към Наредба 1/2007г. за проучване, 

ползвани и опазване на подземните води и праговите стойности на показателите на 

замърсяване. 

Актуализация на праговите стойности 

  В първия ПУРБ праговите стойности са определени по ОП "Тема 5 – Определяне на 

праговите на замърсяване на подземните води и разработване на класификационна система за 

химичното състояние на подземните води". 

Като критериални стойности (CV) за определяне на праговите стойности (TVs) са 

приети  граничните стойности (стандарти) на концентрациите в Наредба 9/2001 г. за 

качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. 

   За оценка на химичното състояние в края на ПУРБ 1 са прегледани и преизчислени ПС 

по ПВТ, като за целта са актуализирани фоновите стойности, съгласно методиката в 

одобрения подход . В общия случай стойността на Кп се приема в границите от 0,5 до 0,75. 

Преизчисляване на праговите стойности е извършено за задължителните показатели 

съгласно Чл.67, ал.1 от Закона за водите и за всички непосочени в ал. 1 замърсяващи вещества 

и показатели за замърсяване, които при характеризирането на подземните водни тела по чл. 

21 и 22 от Закона за водите, са били основание, тялото да бъде определено в риск да не 

постигне определените цели. 

Определените прагови стойности на замърсителите по водни тела определени в риск, 

са представени в  (Приложение 4.2.10. Прагови стойности). 

 

4.2.4. Оценка на химичното състояние на подземните водни тела 

За първия ПУРБ е извършена оценка на химичното състояние на всички подземни 

водни тела по приета за целта методика, базираща се на изчисляване на средната стойност на 

съответните замърсяващи вещества, установени при мониторинга на подземните води.   

file:///D:/PURB%20II%202016-2020/Приложение%204.2.34%20Обща%20оценка%20на%20количественото%20състояние%20на%20ПВТ.xlsx
file:///D:/PURB%20II%202016-2020/Приложение%204.2.34%20Обща%20оценка%20на%20количественото%20състояние%20на%20ПВТ.xlsx
file:///D:/PURB%20II%202016-2020/www.moew.government.bg/files/file/Water/PURB/Podhodi/GW-status_hi
file:///D:/PURB%20II%202016-2020/www.moew.government.bg/files/file/Water/PURB/Podhodi/GW-status_hi
file:///D:/PURB%20II%202016-2020/Приложение%204.2.10.%20Прагови%20стойности%20.xls
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 За втория ПУРБ оценка на химичното състояние е извършена за подземни водни тела, 

за които при характеризирането е установен риск да не постигнат „добро“ състояние. 

 В Приложение 2.3.2.2. Риск и оценка - точкови, дифузни и химично състояние са 

определени 17 подземни водни тела в риск. 

 При оценката на химичното състояние на подземните води са взети предвид следните 

елементи: 

 достоверност на данните;  

 критерии за оценка на химичното състояние на подземните води (стандартите за 

качество на подземните води и прагови стойности);  

 степен на превишени; 

 местоположение на превишение; 

 достоверност на оценката. 

4.2.4.1. Достоверност на данните 

       Оценка на химичното състояние на ПВТ е извършена, като са използвани данни от 

изпълнения мониторинг в периода 2010-2014 г. на химичното състояние на подземните водни 

тела от следните мониторингови пунктове:   

- от мрежите за контролен и оперативен мониторинг на химичното състояние на подземните 

водни тела за периода 2010-2014 г., определени със Заповеди с №№РД– 715/02.08.2010 г. и РД 

– 182/26.02.2013 г. на Министъра на околната среда и водите,  

- отпаднали от мрежите за контролен и оперативен мониторинг на химичното състояние, за 

които съществуват представителни данни в периода 2010-2014 г. 

- от мрежите за собствен мониторинг, изпълняван от титулярите на  разрешителни за периода 

2010-2014 г., които имат редици от данни,  като се вземе в предвид съответствието на 

резултатите с изискванията (химични анализи с отклонения от йонния баланс <10%, 

прекъснатост на редицата с химични анализи за не повече от 1 година).  В повечето случай 

данните от собствения мониторинг са  ползвани за допълване на оценката на химичното 

състояние при установена интрузия.  

4.2.4.2. Критерии за оценка на химичното състояние  

 Критерии (стандарти за качество) са описаните в подхода. 

4.2.4.3. Обща оценка на химичното състояние на подземните водни тела  

За изчисляване на  стойността за сравняване са ползвани данни от пунктове за ПВТ за 

периода 2010 - 2014 г. от мрежите за контролен и оперативен мониторинг на химичното 

състояние на подземните водни тела, определени със Заповеди с №№РД– 715/ 02.08.2010 г. и 

РД – 182/26.02.2013 г. на Министъра на околната среда и водите.  

Стойностите за сравняване са изчислени по  описаната в подхода методика.  

 Крайната оценка на състоянието на водата в района на пункта се определя по следния 

начин: 

 ако по всички показатели състоянието е „добро“, състоянието на водата се определя, 

като „добро“ по този показател; 

 ако по някой от показателите състоянието е „лошо“, състоянието на водата  се 

определя като „лошо“ по този показател. 

file:///D:/Razdel%202/Приложение%202.3.2.2.%20Риск%20оценка%20-%20точкови,%20дифузни%20и%20хим.%20с-ние%20.xls
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Оценка на състоянието на цялото ПВТе извършена по следния начин: 

 aко в района на всички пунктове за мониторинг в тялото състоянието е  „добро“ – ПВТ 

е определено в „добро“ химично състояние  

 aко в района на някой от мониторинговите пунктове в тялото състоянието е „лошо“ – 

следва извършването на допълнителен анализ за окончателна оценка състоянието на 

водното тяло, чрез комбинирано прилагане на тестовете. 

 

Достоверност на оценката 

Достоверността на оценката е извършена и степенувана по методиката представена в подхода. 

Резултатите са представени в Приложение 4.2.11. - GW_достоверност на оценката. 

 

Определяне на степента на превишението 

 Ако по един или повече показатели в района на един или няколко мониторингови 

пункта състоянието е определено като „лошо“ се извършва оценка на засегнатата площ по 

методика от подхода. 

При направената оценка на химичното състояние на ПВТ са установени 17 ПВТ в 

лошо химично състояние, за които са приложени тестове. Резултатите са следните: 

Резултатите от оценката на химичното състояние по пунктове и по ПВТ с определени 

участъци със замърсявания са представени в Приложение 4.2.12.- подземни води засегнати 

площи. и Карта 4.2.13. с участъци и показатели на замърсяване по  ПВТ.  

Във всички подземни водни тела в които са установени замърсени участъци, площите 

им не надвишават 20 %. 

Определяне на местата на превишенията  

В зависимост от определените места на превишенията са приложени и съответните 

тестове: 

Тест: Интрузия на солени и замърсени води 

В първия ПУРБ е определена морска интрузия на база на събрана информация от 

проведен мониторинг и архивни източници в три ПВТ. За тях е предвидено в програмата за 

мониторинг едновременно извършване на количествен и химичен мониторинг. Резултатите от 

проведеното наблюдение и от събраната информация от собствен мониторинг и от проведени 

проучвания за морска интрузия, са определени участъци на привличане на солени води, 

граничещи с Черно море.  

 

1.  В ПВТ BG2G000000Q002 - Порови води в кватернера на р. Батова Участък "Сондаж 

Оброчище-Автотранс Албена" 

МП BG2G000000QМР004-Оброчище, сондаж - "Оброчище-Автотранс Албена" се 

намира на 3 км по права линия от морския бряг. Местоположението на пункта е в 

непосредствена близост до р. Батова и черпи води от кватернерния водоносен хоризонт. 

 Пункта е и мониторингов от мрежата за количество АТС, като едновременно се 

извършва и пробонабиране за химичен анализ. Предназначението му - наблюдателен сондаж с 

АТС.  

В геоложко отношение, разкрива кватернерният водоносен хоризонт, изграден от 

чакъли, пясъци, с глинесто-песъчлив запълнител с мощност до 10м. Покрити са с почвен слой 

с дебелина 0,50м. За долен водоупор служат неогенски седименти. Филтрационните 

file://Bdvarna/planove/Aktualizacia_PURB/2015/PURB/Приложение%204.2.11.-GW_достовирност%20на%20оценката.doc
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характеристики на тези отложени в частта от ПВТ са следните: водопроводимост -50м2/д; 

коефициент на филтрация- 5,0 м/д; В естествени условия потокът е насочен от кладенеца към 

р. Батова. Според хидравличните условия, водоносния хоризонт в участъка е безнапорен.  

•Количествено състояние  

  Съотношението между СВН и ДВН (при провеждане на водочерпене за пробонабиране с  

Q=1л/с за 6 часа) и съдържание на хлориди и сулфати е представено графично. 

 
 

  Надморска височина на ВН при ненарушено от черпене филтрационно поле в 

пункта  +4,8м, която е по висока от надморската височина на водното ниво на Черно море 

(0м). Количественото състояние на ПВТ е добро – експлоатационен индекс 2,06. 

•Химично състояние  

 Установени са превишения на средногодишните концентрации на показателите: 

електропроводимост, SO4, Cl. Тренд анализа доказва възходяща тенденция по 

електропроводимост и низходяща по SO4 и Cl. 

      Установеният участък на морска интрузия около МП по площ не надвишава 20% от 

разкритата площ на ПВТ. 

       Замърсяването е ограничено и във други пунктове:  ШК "Добрич строй" Рогачево и  

ШК-1 "Извор" Кранево в ПВТ не е установено превишение над СК на показателите: 

електропроводимост, хлорни йони, сулфати и съответното им разпространение. 

       В ПВТ няма водоизточници за питейно-битово водоснабдяване. 

 Съгласно Приложение 1.3.3. Свързани ПВТ със сухоземните и водни екосистеми, ПВТ 

попада в системи с консервационен статус благоприятен и неблагоприятен. Тъй като до 

момента за местообитанията не са определени конкретни изисквания за качеството на водите, 

необходими за постигане и поддържане на благоприятен природозащитен статус, поради 

което теста е неприложим. 

Причина: Замърсяването е локално и се дължи на съществуващото в близост 

нерагламентирано сметище от миналия век, лятна стопанска база за коне, складове за 

строителни материали. Интензивно гниене на натрупаната растителност (сено, треви и др.) 

около водоизточника, процеси на разлагане на повърхността на животински отпадъци; 

органогенен характер на филтрационната среда. 

 

2. В ПВТ с код BG2G000000N014 - Порови води в кватернера на р.Двойница - Участък 

"12бр. Сондажи, Обзор,- Ф. "Одесос-570" ЕООД. (Приложение 4.2.14..Таблица морска 

ТК№294Т1 "Албена -Автотранс"
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интрузия Обзор и Крапец, Приложение 4.2.16. Карта с очертания на морска интрузия в района 

на Крапец и Приложение 4.2.15. Карта с очертания на морска интрузия в Обзор ). 

 Водоизточниците са с местоположение в терасата на р. Двойница и са на 600км от 

Черно море.   

 В геоложко отношение, разкриват кватернерния водоносен хоризонт, изграден от 

глини, песъчливи с дребни ръбести чакъли и глини сиви с прослойки от пясъци. Покрити са с 

почвен слой с дебелина 1,60 м. За долен водоупор служат палеогенските мергели с мощност 

над 30м. Филтрационните характеристики на тези отложени в частта от ПВТ са следните: 

водопроводимост -14-144 м2/д; коефициент на филтрация – от 1,6 до 4,5 м/д; коефициент на 

водоотдаване - 0,001-0,0008. В естествени условия потокът е насочен от запад на изток. При 

работа на всички кладенци се създава една депресия с най-ниска кота около сондаж Р-5. 

Според хидравличните условия, водоносния хоризонт в участъка е напорен с пиезометрично 

водно ниво 6 -7 м над горнището му.  

 Кладенците са с предназначение за водоползване за други цели. Инвестиционното 

предложение – „строителство на хотели“ не е завършено и ползваното количество подземни 

води е минимално. 

•Количествено състояние  

От направената оценка на натиска от водовземане в участък "12 бр. сондажи – гр. Обзор, 

Ф"Одесос-570" се установи, че в резултат от нарушено водочерпене, филтрационното поле на 

границата с повърхностното водно тяло (Черно море), надморската височина на водното ниво 

във водоизточниците е по- ниско (от 3,16 до 6,98м) от надморската височина на водното ниво 

на Черно море (0м), при което се извършва привличане на морски солени води.  

•Химично състояние  

Първоначалните химични анализи след изграждане на водоизточниците, при проведени 

водочерпения с максимални дебити и допустими понижения доказват наличието на 

привличане на морски солени води. Наблюдават се превишения над СК на 

електропроводимост, сулфати, хлориди и натрий почти във всички кладенци. 

Резултатите от извършените анализи от мониторингов пункт с код 

BG2G000000NМР014-Сондаж Р-5, гр. Обзор, "Одесос-570"ЕООД за периода 2010-2014 г. е 

установено също превишение над праговите стойности на показателите: електропроводимост, 

хлорни йони, сулфати и натрий. Установено е устойчиво изменение на концентрациите за 

периода 2010 -2014 г. на показателите: електропроводимост, хлорни йони, сулфати, които 

допринасят за определения риск (Приложение 4.2.20. Тренд анализ подземни води). 

Тенденцията в МП по тези показатели е възходяща.  

Установения участък на морска интрузия, по площ не надвишава 20 % от разкритата 

площ на ПВТ.Морската интрузия е ограничена и във други пунктове в радиус от 2,0 км в ПВТ 

не е установено превишение над СК на показателите: електропроводимост, хлорни йони, 

сулфати и съответно разпространение. В участъка на морска интрузия няма водоизточници 

черпещи подземни води за питейно-битово водоснабдяване. В системата няма водозависими 

или сухоземни екосистеми. На територията на системата се намира защитена зона с код 

BG0002044 Емине /птици/ от Екологична мрежа Натура 2000. 

 

3. В ПВТ с код BG2G000000N044 - Порови води в неоген-сармат Североизточна и Средна 

Добруджа Участък  Крапец- Шабла - Тюленово (Приложение 4.2.14..Таблица морска 

file://Bdvarna/planove/Aktualizacia_PURB/2015/PURB/Razdel%204/Приложение%204.2.16.Карта%20-%20морска%20интрузия%20в%20участък%20Крапец.jpg
file://Bdvarna/planove/Aktualizacia_PURB/2015/PURB/Razdel%204/Приложение%204.2.16.Карта%20-%20морска%20интрузия%20в%20участък%20Крапец.jpg
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интрузия Обзор и Крапец, Приложение 4.2.16. Карта с очертания на морска интрузия в района 

на Крапец и Приложение 4.2.15. Карта с очертания на морска интрузия в Обзор). 

На база резултатите от проведения мониторинг количествен и химичен е очертан 

представения участък . 

В геоложко отношение участъка е изграден от сарматски отложение в карбонатен 

фациес и са представени от пясъци, варовици и мергели. Варовиците са интензивно окарстени 

и напукани. Голямата мощност, хипсометричнното положение и благоприятните структурни 

и литоложки условия са позволили в сарматския седиментен комплекс да се формира 

водоносен хоризонт с ненапорни подземни води. Районът се характеризира с висока стойност 

на водоотдаване до 15-18% и с филтрационни свойства характеризиращи се с коефициент на 

филтрация в границите от 80 до 300 м/д.  

 Подхранването е предимно от инфилтрация при обилни валежи през льосовата 

покривка или в разкритите на повърхността варовици. Посоката на потока на неогенският 

водоносен хоризонт е от запад на изток.  

 Дренирането в района е чрез концентрирани изходища на подземни води  в Шабленско 

и Езерецко езера. Прясната подземна вода, която се излива в езерата поддържа в тях по-

високо ниво от морското. Езерата са образувани в удавени долини, като отложените глинести 

материали в тях имат дебелина около 30 м. По такъв начин се създава своеобразен екран, 

който разделя  прясната  подземна вода от солената морска вода и западно от езерата се 

осигурява черпене на големи количества вода чрез сондажи  без опасност от засоляване. 

Между езерата, където липсва този екран, прясната вода която идва от запад "плува" над 

солената морска вода. Това създава затруднения при експлоатацията на водоизточници - 

вертикални изработки.   

Изложеното по-горе доказва, че съществуват естествени предпоставки за проявление на 

интрузия в прибрежния участък. 

•Количествено състояние  

В системата Шабла-Крапец, се намират следните мониторингови пунктове от програмата за 

количествен мониторинг: BG2G000000NMP038 - 1401 Кладенец с. Крапец; 

BG2G000000NMP040 - 832 Кладенец гр. Шабла и BG2G000000NMP173 - Тръбен кладенец с. 

Тюленово. Данните са в Приложение 4.2.14.Таблица морскa интрузия Обзор и Крапец. В 

приложението е използвана информация от проведен собствен мониторинг на водоизточници 

с разрешителни за водовземане, като са подбрани само такива които са с редици от данни.  

 Резултатите показват, че при водочерпене с максимален дебит през активния сезон, 

надморската височина на динамичните водни нива са под морското равнище и се извършва 

привличане на солени води. Доказателство за това са и химичните анализи, които доказват 

превишения, предимно на хлориди. 

 Съгласно т.2.3.3. от раздел 2 - Натиск от водовземане, ПВТ с код BG2G000000N044 e с 

експлоатационен натиск >40%;. 

•Химично състояние  

Извършените анализи на подземните води от мониторингов пункт с код 

BG2G000000NМР037 - Крапец, ПС-ПБВ N1S за периода 2010-2014 г. е установено 

превишение над ПС на показателите: хлорни йони и натрий. • Оценка на тенденцията 

(Приложение 4.2.20 трендове ). 
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 Установено е устойчиво изменение на концентрациите за периода 2010 – 2014 г. на 

показателите: хлорни йони и натрий, които допринасят за определения риск . 

 Тенденцията в пункта е възходяща по показателите хлорни йони и натрий. 

 Установения участък на морска интрузия по площ не надвишава 20 % от разкритата 

площ на ПВТ. 

 Морската интрузия е ограничена, и в други пунктове в ПВТ не е установено 

превишение над СК и съответно разпространение. 

 В участъка на морска интрузия има водоизточници черпещи подземни води за 

питейно-битово водоснабдяване.  

 Системата е във въздействие със следните воднозависими екосистми: 

Средиземноморски солени ливади, с код 1410 и Естествени еутрофни езера с растителност от 

типа Magnopotamion или Hydrocharition, с код 3150, определени в благоприятен статус. На 

територията на системата попадат следните зони от Натура 2000: BG0000154, BG0000130, 

BG0000621-местообитания; BG0002050, BG0002115, BG0000156 - птици. 

Тест: Значимо влошаване на екологичното или физико-химично състояние на 

повърхностните водни тела, причинено от пренос на замърсители от ПВТ в 

повърхностни водни тела с влошено състояние (Приложение 4.2.17 Връзка на 

повърхностни с ПВТ и Приложение 4.2.18. оценка по тестове на ПВТ в риск) 

Хидравличната връзка повърхностни водни тела  –подземни водни тела е алтернативна 

(от реката към пласта и обратно) и зависи от широк кръг фактори  –  естествени  и  

експлоатационни. Това е свързано с наличието на реката, която представлява хидродинамична 

граница на водоносния хоризонт. 

В естествени условия, обикновено реката представлява граница на дрениране на 

подземните води  от  алувиалния  хоризонт.  В  някои  по-особени  случаи  (например  при  

подпор  по  време  на пълноводието), реката за определен период от време може да се 

превърне в граница на подхранване.  

В условията на експлоатация (добив) на подземни води, реката обикновено се 

превръща в подхранваща граница, особено в зоната на влияние на самите водовземни  

съоръжения. Целият този процес е динамичен във времето, като степента на взаимовръзка 

между повърхностните и подземните води се изменя  в  широки  граници. Допълнителен  

фактор  за усложняване на процеса е състоянието на русловите наслаги на  реката. При 

значително заглиняване на  последните,  хидравличната  връзка между речните и подземните 

води се затруднява и даже може да се преустанови в отделни участъци от реката. 

На база извършения при характеризирането на ПВТ анализ на връзките между ПВТ и 

повърхностните водни тела и извършената оценка на риска на повърхностните водни тела са 

идентифицирани  участъци от повърхностните водни тела, в които е установена връзка с 

подземните води, които са определени в риск или в по-ниско от добро състояние поради 

постъпване в тях на замърсители от подземни водни тела.  

За целта са идентифицирани всички мониторингови пунктове в участъците на установената 

връзка между подземни водни тела и повърхностни водни тела, в които е установено 

превишение на стандарта за качество или праговата стойност на подземните води по данни за 

периода 2010-2014 г. 

Извършено е сравнение между идентифицираните замърсители в подземните водни 

тела  и в съответния участък от повърхностното водно тяло. Степента на взаимовръзка между 

file:///D:/PURB%20II%202016-2020/Приложение%204.2.17.%20взаимодействие%20подземни%20-повърхностни%20води_last.xls
file:///D:/PURB%20II%202016-2020/Приложение%204.2.17.%20взаимодействие%20подземни%20-повърхностни%20води_last.xls
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повърхностните (речните) и подземните води в алувиалните водоносни хоризонти е 

използвана методика разработена в подхода.  

Въз основа на горната методика са определени следните участъци на взаимодействие 

между повърхностни и подземни води: 

Вероятно взаимодействие на повърхностни с подземни води и                                             

степента на взаимодействие е в следните участъци: 

1. Поречие р. Батова 

 Речен участък BG2DO800R001 - р. Батова - от с.Батово до вливане в Черно морe. 

Установени замърсители NO3-N, N tot. Определено физико-химично състояние -

умерено. 

 Участък подземни води - район Оброчище в мониторингови пунктове с кодове: 

BG2G000000QMP004 – с. Оброчище, сондаж- "Автотранс Албена" ООД и 

BG2G000000QMP176 – с. Рогачево, ШК "Добрич строй" от ПВТ от кватернерния 

водоносен хоризонт с код BG2G000000Q002. Установени превишения над ПС на 

показателите: електропроводимост, Fe, SO4, Cl,  Мn.  Източник на замърсяване - 

дифузен. 

Заключение: не е установено взаймодействие. 

 

2. Поречие р. Провадийска 

 Речен участък BG2PR345R1107 - р.Провадийска - от гр.Провадия до  вливане на 

р.Главница.Установени замърсители NO2-N, NO3-N, PO4-P, N tot, 

електропроводимост. Определено физико-химично състояние - умерено. 

 Участък подземни води - район ПС Провадия, от кватернерния водоносен хоризонт с 

код BG2G000000Q003 - Порови води в кватернер в терасата на р. Провадийска в 

района на ПС Провадия. Установено съдържание на NO3 над ПС.  

Заключение: средна степен на взаимодействие, при която качествата на изчерпваните 

подземни води ще зависят, както от притока на речни води в пласта, така и от 

естественото подхранване през зоната на аерация.  

 

 3. Поречие р. Врана 

 Речен участък BG2KA800R026 - р. Чираджи (Пакоша) от яз. "Фисек" до вливане в р. 

Врана Установени замърсители БПК5, NO2-N, NO3-N, N tot. Определено физико-

химично състояние - умерено. 

 Участък подземни води-район на с. Новосел, от кватернерния водоносен хоризонт с 

BG2G000000Q004 - Порови води в кватернера  на  р. Врана. Установено съдържание на 

NO3 над ПС. Определено химично състояние - лошо. 

Заключение: ниска степен на взаимодействие, качествата на изчерпваните подземни води 

ще бъдат аналогични на тези при подземните води, формирани за сметка на естественото 

подхранване през зоната на аерация. 

 

 4. Поречие р.Камчия 
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 Речен участък BG2KA578R1003 - I участък: р. Камчия от р. Врана до р. 

Поройна/Боклуджадере. Установени замърсители БПК5, NH4-N, NO2-N, NO3-N N tot; 

PO4-P; Ptot; Електропроводимост. Определено физико-химично състояние - лошо. 

 Участък подземни води-район на с. Новосел, от кватернерния водоносен хоризонт с 

BG2G000000Q004- Порови води в кватернера  на  р.Врана. Установено съдържание на 

NО3. Определено химично състояние - лошо. 

Заключение: ниска степен на взаимодействие, качествата на изчерпваните подземни води 

ще бъдат аналогични на тези при подземните води, формирани за сметка на естественото 

подхранване през зоната на аерация. По химично състояние по съдържание на азотни 

съединения има вероятно взаимодействие. 

 

 5. Поречие на р.  Камчия 

 Речен участък BG2KA578R1403- р. Камчия от река Сладка вода (Мечи дол) при с. 

Красимир до вливане на р. Луда Камчия. Установени замърсители NO2-N, N tot. 

Определено физико-химично състояние - умерено. 

 Участък подземни води-район на с. Сава, от кватернерния водоносен хоризонт с 

BG2G000000Q005 - Порови води в кватернера на  р. Камчия. Установено съдържание 

на NО3. Определено химично състояние - лошо. 

Заключение: средна степен на взаимодействие, при която качествата на изчерпваните 

подземни води ще зависят, както от притока на речни води в пласта, така и от 

естественото подхранване през зоната на аерация. По химично състояние по съдържание 

на азотни съединения има вероятно взаимодействие. По химично състояние по съдържание 

на азотни съединения има вероятно взаимодействие. 

Тест: Значимо влошаване на екологично или химично състояние на повърхностни 

водни тела, причинено от пренос на замърсители от ПВТ в повечето случаи е неприложим, 

поради липса на информация за товар в повърхностните води. Този въпрос ще бъде предмет 

на следващия план. 

 

Тест:Значимо влошаване на състоянието на земните екосистеми, зависещи от 

подземните водни тела, поради пренасяне на замърсители от ПВТ. 

Съгласно Приложение 1.3.3. Свързани ПВТ със сухоземните и водни екосистеми, 17 

водните тела попадат в системи с консервационен статус благоприятен - 8 и 15 

неблагоприятен-незадоволителен. Тъй като до момента за местообитанията не са определени 

конкретни изисквания за качеството на водите, необходими за постигане и поддържане на 

благоприятен природозащитен статус, поради което  теста е неприложим. 

Тест: Влошаване качеството на подземните води, предназначени за питейно-битово 

водоснабдяване. 

 

В БДЧР са определени общо 31  бр.  зони  за  защита  на  подземни  води, 

предназначени за питейно-битово водоснабдяване, от които 28бр.зони    са  определени  в  

добро  химично състояние,  а  15  бр.  зони  за  защита  на  подземни  води,  предназначени  за  

питейно-битово  водоснабдяване   са  определени  в  лошо  химично  състояние.  В  зоните 

(ПВТ)в лошо състояние,  в  едно  или  повече  водовземни  съоръжения/системи,  чрез  които  

се  черпи  вода за  питейно-битово  водоснабдяване,  данните  от  мониторинга  на  

file:///D:/Razdel%201/Приложение%201.3.3-%20Свързани%20с%20ПВТ%20с%20сухоземни%20и%20водни%20екосистеми.xls
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необработената  вода показват превишение на  средно годишните концентрации над  стандарт 

за качество на питейните  води  и  определена  прагова  стойност  за  едно  или  повече  от  

следните замърсяващи  вещества  или  показатели  на  замърсяване:  електропроводимост, 

амониеви йони, нитрати,  фосфати, сулфати,хлориди, магнезий,калций, натрий, манган и 

желязо. 

 

 
 

 

Данните са представени в Приложение 4.2.19.-засегнати части от ПВТ, в които са 

разположени водовземни съоръжения за ПБВ. 

 Източниците на замърсяване са предимно дифузни: 

 1. 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 замърсителите проникват в подземните води. Възможни емитирани замърсители към 

подземните води са азот и  фосфор. 

 2. Възможни емитирани замърсители към подземните води от инфраструктура без 

канализация са: амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати. 

 3. Голяма част от дъждовната вода в градските райони се пада на пътища, тротоари, алеи, 

паркинги и други непромокаеми повърхности. По-голямата част от тази вода или се стича в 

местните реки и потоци, чрез дренажна мрежа или намира своя път към по-пропускливи 

области, където тя прониква през почвата и подхранва подземните води. Тези повърхностни 

води включват замърсители като песъчинки, бактерии от животински произход, перилни 

препарати, масла от двигатели, горива, обезопасяването със сол по пътищата в зимните 

месеци, въпреки че произхода и състава на тези потенциални замърсители могат да варират в 
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зависимост от обхвата на дейности извършвани в тези области. Възможни емитирани 

замърсители към подземните води са: нефтопродукти, органични замърсители и др. 

4. Установено е превишение на Mn в ПВТ в Черноморски РБУ. Повишеното съдържание на 

манган във водите може да създаде много сериозни проблеми на водоснабдителните системи, 

включително до пълното компрометиране. Такива отрицателни последствия са: 

• Пълно или частично колматиране на водовземните съоръжения. 

• Образуване на манганови отложения по вътрешните стени на водопроводите и 

съоръженията. 

• Влошаване качеството на някои хранителни продукти и напитки, като бира, сирена, 

масло, лед, захар, сокове, филмови ленти , платове и много други. 

Натрупалите се във водата, водопроводите и съоръженията манганови утайки водят до 

следните много съществени отрицателни последици: 

• Възпрепятстват ефективното обеззаразяване на водата. 

• При пулсации на водния поток в тръбите (спиране на помпи, аварии и др.) голяма 

част от по-рохкавите утайки и отложения се отлепват, силно се влошава качеството на водата 

и тя става непригодна и опасна за човешка употреба. 

 Поради тези причини, съдържанието на манган в питейните води е лимитирано с 

Наредба №9/2001 г. на 0,05 мг/л. Установени  превишения на Mn  над нормата в ПВТ в 

Черноморски РБУ по експертна оценка е със следния произход: 

- разтваряне на вторично утаен манган - BG2G000000Q005 – изключително от 

вторично утаен манган, установени са и замърсявания в пунктове за мониторинг на 

повърхностните води, чиито повишено съдържание се дължи на гнилостни процеси. Вероятно 

има взаимодействие между повърхностни и подземни води; 

- при внасяне от скалите и антропогенното замърсяване в ПВТ с код  

BG2G000000Q009;  

Причина: естественото дрениране на карстовите води в случая на горнокредните седименти от 

реките Айтоска и Средецка и от по-големи или по-малките извори от където се подхранват и 

терасите на реките. Предполагаме, че съдържанието на Mn над нормата е в следствие от 

антропогенно замърсяване в ПВТ с код BG2G000000N025;  

 4.2.5. Оценка на тенденциите и обръщане на тенденциите  

Оценката на тенденциите е извършена за всеки  мониторингов пункт, в който са установени 

превишения в подземно водно тяло определено в „риск“. Определени в риск са 17 ПВТ. 

Наличие на по-значими възходящи тенденции са  установени по следните показатели в 

съответните ПВТ:  

• NO3 в пунктове от подземни водни тела: BG2G000000N044, BG2G000000N027, 

BG2G000K1HB036, и  BG2G000K1HB037. Източник на замърсяване – дифузен, предимно от 

селско стопанство и дренажи от градове и инфраструктура без канализация.  

• РО4 в пункт от подземно водно тяло BG2G000000N025. Източник на замърсяване 

дифузен предимно селско стопанство и дренажи от градове и инфраструктура без 

канализация.  

• NH4 в пункт от подземно водно тяло BG2G000K1HB037. Източник на замърсяване 

дифузен предимно селско стопанство и дренажи от градове и инфраструктура без 

канализация.  
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• SO4 в пункт от подземно водно тяло BG2G000000Q002  и BG2G000000Q014. 

Източник на замърсяване привличане на  морски води (интрузия). 

• Електропроводимост в пунктове от подземни водни тела: BG2G000000Q002  и 

BG2G000000Q014. Източник на замърсяване привличане на  морски води (интрузия). 

• Na и Cl в пункт от подземно водно тяло BG2G000000N044. Източник на замърсяване 

привличане на  морски води (интрузия). 

 

Графики със средногодишни стойности на показателите и тренд анализите са 

представени в Приложение 4.2.20. Тренд анализ подземни води.  

В Приложение 4.2.21. са визуализирани тенденциите, Карта - тенденция подземни 

водни тела.  

Обща оценка на химичното състояние на подземните водни тела в риск и наличието на 

тенденция са представени в Приложение 4.2.18. обща оценка на хим. състояние на телата в 

риск. 

4.2.6. Актуализация на програминте за мониторинг  

Програма за количествен мониторинг 

Програмата за количествен мониторинг на подземните води за първия ПУРБ, включва: 

 пунктове (престояващи) от мрежата на НИМХ, по които се определят естественните 

ресурси (средномногогодишното подхранване) на ПВТ и посоката на потока на 

подземните води; 

  пунктове, фокусирани в райони със значими черпения на подземни води 

 В пунктовете се провежда наблюдение  на нива, дебити и температура на подземните 

води; 

 

 Резултатите са следните: 

 Извършени са наблюдения на 30 пункта в 13 ПВТ с честота ежемесечно за периода 

2009 - 2013г. Средногодишни резултати показват понижение на водните нива в 6 ПВТ  и то в 

кватернерния водоносен хоризонт; в повишение на водно ниво в пунктове от ПВТ 041 и 

намаление на дебита в пункт от ПВТ с код 036. В останалите 22 ПВТ няма промяня в водните 

нива или дебити. 

 Цялата мрежа за количествен мониторинг на подземните води се състои от 75 пункта, 

от които са наблюдавани само 30 пункта. Останалите 43 пункта ще бъдат поетапно включвани 

за наблюдение до 2021г. Подробна информация е представена в Приложение 4.2.23. Проекто-

програма за количествен мониторинг на подземни води. 

 С цел доизграждане на мрежата за количествен мониторинг за постъпване на 

достатъчна информация за нивата на подземните води за всяко подземно водно тяло, 

необходима за определяне на въздействието от черпенето, връзката между повърхностните и 

подземните води, изясняване на трансграничното влияние на черпените води, за определяне 

на интрузията на замърсени води, се предвижда  изграждане на нови 46 пункта. 

file:///D:/PURB%20II%202016-2020/Приложение%204.2.20.%20Тренд%20анализ%20подземни%20води.doc
file:///D:/PURB%20II%202016-2020/Приложение%204.2.21.Карта%20на%20МП%20за%20подземни%20води%20със%20значителна%20и%20устойчива%20възходяща%20тенденция%20в%20концентрацията%20на%20замърсители%20произтичащи%20от%20въздействието%20на%20човешка%20дейност.jpg
file:///D:/PURB%20II%202016-2020/Приложение%204.2.21.Карта%20на%20МП%20за%20подземни%20води%20със%20значителна%20и%20устойчива%20възходяща%20тенденция%20в%20концентрацията%20на%20замърсители%20произтичащи%20от%20въздействието%20на%20човешка%20дейност.jpg
file:///D:/PURB%20II%202016-2020/Приложение%204.2.18.%20обща%20оценка%20на%20хим.%20с-ние%20на%20телата%20в%20риск.xls
file:///D:/PURB%20II%202016-2020/Приложение%204.2.18.%20обща%20оценка%20на%20хим.%20с-ние%20на%20телата%20в%20риск.xls
file:///D:/PURB%20II%202016-2020/Приложение%204.2.23.%20Проекто-програма%20за%20количествен%20мониторинг%20на%20подземни%20води.xls
file:///D:/PURB%20II%202016-2020/Приложение%204.2.23.%20Проекто-програма%20за%20количествен%20мониторинг%20на%20подземни%20води.xls
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Предложението е представено в Приложение 4.2.23.1 Пунктове за наблюдение на водни нива 

в подземни води, предвидени за изграждане  и оборудване   

Програма за химичен мониторинг 

 Контролен и оперативен мониторинг 

На база на резултатите от извършената оценка на химичното състояние на подземните 

води и установения натиск от дифузни и точкови източници е извършено преразглеждане на 

действащата програма за контролен и оперативен мониторинг. 

Предвидената актуализация  е съгласно предоставената от МОСВ "Методика за 

планиране на мрежите и програмите за мониторинг на подземните води"  

Целта  е повишаване на достоверността свързана с оценката на риска и състоянието и 

икономическата ефективност на мониторинга. 

Актуализираната мрежа за контролен и оперативен мониторинг се състои от: 

 пунктове от съществуващата мрежа за контролен и оперативен мониторинг 

 нови пунктове, разположени, относително равномерно в площа на ПВТ,но така че да 

характеризират най-уязвими участъци и потиенциалните въздействия от установения 

натиск. Това са пунктове  в ПВТ които са определени в риск и лошо химично 

състояние: 

- за които информацията е недостатъчна ( с ниска достоверност); за 

потвърждаване на състоянието; 

- в които има установени райони, системи на натиск от антропогенна дейност; 

- определени участъци на интрузия; 

- в зони на активно водочерпене, дрениране ; 

- в зони на естествена среда, на подхранване ; 

- в зони на траспортиране. 

- в застрашени зони на защита на водите . 

- в ПВТ в които няма информация и няма пунктове  за мониторинг . 

Мрежата за контролен и оперативен мониторинг се състои от 149 пункта и подробна 

информация честотата и показателите е представена в Приложение 4.2.24. Проекто програма 

за химичен мониторинг на подземните води;   

Програмата за мониторинг на водите в зоните за защита на питейните води (ЗЗПВ) за 

ПВТ, включва водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване, които имат 

средноденонощен дебит над 100 м
3
. Пунктовете от програмата за мониторинг в зоните за 

защита на питейни води са част от програмата за контролен и оперативен мониторинг на 

подземните води. Мониторингът на химичното състояние на подземните води за питейно-

битово водоснабдяване в Черноморски  район обхваща общо 83 пунктa. Общият брой на 

подземните водни тела, които са мониторирани е 31 бр.  

Наблюдаваните мониторингови пунктове са помпени станции за питейно-битово 

водоснабдяване. 

Резултатите се сравняват с максималната стойност от Приложение № 1 към чл. 3, т. 2 

на Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови 

цели. Показателите, които се наблюдават при изпълнението на тази програма  са идентични с 

file://Bdvarna/Planove/PURB%202016-2021%20-%20za%20final/Razdel%204/Приложение%204.2.23.1%20Пунктове%20за%20наблюдение%20нао%20водни%20нива%20в%20подземни%20води%20,%20предвидени%20за%20изграждане%20.xls
file:///D:/PURB%20II%202016-2020/Приложение%204.2.24.%20Проекто-програма%20за%20химичен%20мониторинг%20на%20подземни%20води.xls
file:///D:/PURB%20II%202016-2020/Приложение%204.2.24.%20Проекто-програма%20за%20химичен%20мониторинг%20на%20подземни%20води.xls
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гореизброените групи показатели анализирани при контролния мониторинг в подземните 

води. 

 

4.3. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА ЗОНИТЕ ЗА 

ЗАЩИТА НА ВОДИТЕ  

 

Зоните за защита на водите, посочени в Приложение ІV на  РДВ и чл. 119 а от ЗВ, са: 

 водните тела и санитарно-охранителни зони (СОЗ), предназначени за питейно-битово 

водоснабдяване и/или водните тела и СОЗ, съдържащи минерални води;  

 зони с води за къпане;  

 зони, в които водите са чувствителни към биогенни елелементи: чувствителни зони, 

съгласно Директива 91/271/ЕЕС и уязвими зони, съгласно Директива 91/676/ЕЕС; 

 зони за опазване на стопански значими видове риби и други водни организми; 

 защитени територии и зони, обявени за опазване на местообитания и биологични 

видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен 

фактор за тяхното опазване, включително съответните обекти на Натура 2000, обявени 

съгласно Директивата за хабитатите 92/43/ЕЕС и Директивата за птиците 79/409/ЕЕС 

(Зони по НАТУРА 2000). 

Съгласно изискванията на чл.169 в от ЗВ програмите за мониторинг трябва да се допълнят с 

изисквания, свързани със спецификата на зоната. 

 

 

4.3.1. Мониторингови програми и мрежи за мониторинг в зоните за защита на 

водите. 

При актуализирането на ПУРБ програмите за мониторинг в зоните за защита са 

изготвени съгласно съгласуваната и одобрена на национално ниво “Методология за 

планиране и провеждане на мониторинг в зони за защита на водите”.   

 

Мониторинг в зоните за защита на повърхностните води за питейно-битово 

водоснабдяване 

В Черноморския басейнов район, повърхностните водоизточници за питейно-битово 

водоснабдяване са: яз. “Камчия”, яз. “Ясна поляна” и яз. “Тича” и речно водохващане от р. 

Луда Камчия при с. Ичера.  

Програмата за мониторинг на повърхностните води за питейно-битово водоснабдяване  

е представена в Приложение 4.1.7. Същата е част от програмата за мониторинг на 

повърхностните води. 

Карта с пунктовете за мониторинг на повърхностните води за питейно-битово 

водоснабдяване е представена Приложение 4.1.8. 

 

Територии за опазване на стопанско значими водни биологични видове. 

http://www5.moew.government.bg/wp-content/uploads/filebase/Water/PURB/Podhodi/Metodika_monitoring_zoni_za_zashtita_.pdf
http://www5.moew.government.bg/wp-content/uploads/filebase/Water/PURB/Podhodi/Metodika_monitoring_zoni_za_zashtita_.pdf
file:///D:/PURB%20II%202016-2020/Приложение%204.1.7.%20Програма%20за%20питейно-битово%20водоснабдяване.xlsx
file:///D:/PURB%20II%202016-2020/Приложение%204.1.8.%20Карта%20на%20мрежа%20от%20пунктове%20за%20мониторинг%20на%20повърхностни%20води%20предназначени%20за%20питейно-битово%20водоснабдяване.jpg
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     През 2012 г. Министърът на ОСВ е утвърдил Списък на стопански ценни видове риби 

и други водни организми. Първоначално определяне на тези зони е извършено през 2004 г. в 

съответствие с изискванията на Наредба 4/ 20.10.2000 г. за качеството на водите за 

рибовъдство и за развъждане на черупкови организми и Закона за рибарство и аквакутури. 

С разработването на класификационните системи за оценка на екологичниото 

състояние по БЕК риби, както и на подкрепящите ФХЕК на практика се определят условията, 

характеризиращи средата, подходяща за естествено обитаване на риби. Мониторингът по 

този БЕК е част от програмите за контролен и оперативен мониторинг на повърхностните 

води. 

Води за къпане. 

Качеството на водите за къпане се наблюдава и се определя от Регионалните здравни 

Инспекции към Министерството на здравеопазването и състоянието им ежегодно се 

докладва на ЕК ((http://www.eea.europa.eu/themes/water/status-and-monitoring/state-of-bathing-

water/state; http://www.eea.europa.eu/themes/water/status-and-monitoring/state-of-bathing-

water/country-reports-2014-bathing-season/bulgaria-2014-bathing-water-report/view) 

 

По-подробна информация относно нормативните изисквания, по които се 

определят категориите на зоните за къпане в крайбрежните морски води, както и 

изпълнението им е посочена в Раздел 3, т. 3.2. Зони с води за къпане. 

Категоризация на водите за къпане за периода 2011 – 2014 г. съгласно Директива 2006/7/EО 

на Европейския парламент за управление качеството на водите за къпане и Наредба № 5 от 

30.05.2008 г. за управление качеството на водите за къпане 

Excellent water quality or Compliant 

with the guide values (CG) 

В синьо и с буква „CG” е маркирана зоната, в който 

сезон (година) тя е категоризирана като 

„отговаряща на по-строгите препоръчителни 

стойности” на Директивата (отлично състояние). 

Good water quality добро състояние 

Sufficient water quality or Compliant 

with the mandatory values but not guide 

values (CI) 

Със зелен цвят и буква „CI”  е маркирана зоната, в 

който сезон (година) тя е категоризирана като 

„съответстваща на задължителните, но 

несъответстваща на препоръчителните стойности” 

на Директивата (задоволително/добро състояние). 

not compliant with the mandatory values 

of the Directive 

В червен цвят и с буква „NC”  е маркирана зоната, в 

който сезон (година) тя е категоризирана като 

„несъответстваща на задължителните стойности” на 

Директивата. 

Quality classification not possible: not 

enough samples/ new bathing waters/ 

bathing waters with changes/ closed 

banned or closed (temporarily or 

throughout the season) / insufficiently 

В сив цвят е маркирана зоната, която за  конкретния 

сезон (година) е била  временно затворена или през 

целия сезон;  нова зона или съществуваща зона с 

промени; взети са недостатъчно проби  или не са 

взети проби 

http://www.eea.europa.eu/themes/water/status-and-monitoring/state-of-bathing-water/state
http://www.eea.europa.eu/themes/water/status-and-monitoring/state-of-bathing-water/state
http://www.eea.europa.eu/themes/water/status-and-monitoring/state-of-bathing-water/country-reports-2014-bathing-season/bulgaria-2014-bathing-water-report/view
http://www.eea.europa.eu/themes/water/status-and-monitoring/state-of-bathing-water/country-reports-2014-bathing-season/bulgaria-2014-bathing-water-report/view
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(визуализация на категоризацията на водите за къпане чрез интерактивна карта на ЕАОС: 

http://www.eea.europa.eu/themes/water/interactive/bathing/state-of-bathing-waters) 

 

Първата класификация на качеството на морските води в зоните за къпане е извършена 

през 2015г. на база данните за четиригодишен период (2011-2014 г.) съгласно изискванията на 

европейското законодателство, като същите могат да бъдат класифицирани в следните 

категории: 

 

Отлично                                                   Добро     

 

 

 

 

Задоволително                             Незадоволително 

 

 

 

Сезонът за къпане и съответно вземане на проби за оценка на качеството на водите за 

къпане в крайбрежната зона е от 15 май до 30 септември (максимален брой дни до 140).  

Към 2014 г. качеството на водите за къпане в България се наблюдава в 94 зони за 

къпане, като от тях 90 зони за къпане са определени в крайбрежните морски води в обхвата на 

Черноморски басейнов район.  

През 2014 г. не са определяни нови зони за къпане. 

Останалите 4 зони за къпане са определени във вътрешните води и попадат на 

терирторията на Дунавски басейнов район и Източнобеломорски басейнов район.  

 

За всяка зона за къпане се наблюдават пет групи от параметри: 

 данни за местоположение (идентификация, identification data) – включва 

наименование – локация (местоположение), географски тип на водите за къпане 

(крайбрежни 96% или вътрешни и наличие (приблизителен брой) на къпещите се 

(посещаващите плажа);  

 сезонни данни (метаданни) – включва начало и край на сезона за къпане, 

класифициране на водите по категории на национално ниво за изтеклия сезон през 

настоящата година, планиране и/или изпълнение на мерки за управление  при промени 

в качеството. 

 мониторингови данни  – подробни (неагрегирани) числени стойности на двата 

микробиологични параметри - чревни ентерококи и Ешерихия коли (Е.коли), 

изследвани при всяка взета проба от водите за къпане. Допълнителни параметри, които 

sampled / not sampled 

http://www.eea.europa.eu/themes/water/interactive/bathing/state-of-bathing-waters
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се изследват при отклонения от нормите по двата задължителни показателя са 

салмонела и НАГ-вибриони.  

 извънредни ситуации / периоди – описва се информация за периоди на неочаквани 

(необичайни) ситуации, които имат или биха имали  негативен ефект върху водите заа 

къпане или самото къпане. Такива периоди бяха отчетени през 2014 г., особено през 

летния сезон – малки локални наводнения , както и две големи по мащаб наводнения в 

района на Варненски и Бургаски заливи (м. юни и септември). Тези събития 

неминуемо доведоха до временно локално влошаване на състоянието на някои от 

вътрешните водни тела, както и на крайбрежните води, част от които за и водите за 

къпане.  

 данни за качеството на водите и за здравето на къпещите се – докладването на тази 

информация не е задължително   

 краткосреочни (временни) периоди на замърсяване  - значими събития, които влияят 

неблагоприятно върху качеството на водите чрез замърсяване с битово-фекален 

характер; докладването им не е задължително.  

 

Програмата за мониторинг на водите в зоните за къпане е представена в Приложение 

4.1.10.  Мрежата за мониторинг на водите за къпане е представена в Приложение 4.1.11.  

 

Чувствителни и уязвими зони.  

Чувствителни зони 

Със Заповед № РД-970 / 28. 07. 2003 г. на Министъра на ОСВ целият Черноморски 

басейнов район е обявен за чувствителна зона към насищане с биогенни елементи, съгласно 

изискванията на Директива 91/271/ЕЕС и в съответствие с критериите, посочени в 

приложение № 4 на Наредба 6/09.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание 

на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти. 

http://www3.moew.government.bg/files/file/Water/OPVodi/Kanalizacionni_sistemi/Zapoved_za_opr

edeliane_na_chuvstvitelni_zoni.PDF 

Повече информация е посочена в Раздел 3. 

Програмите за мониторинг на повърхностните води включват наблюдение на 

концентрациите на минералните форми на азот и фосфор и позволяват оценка на състоянието 

на водните тела от гледна точка на съдържанието им във водите. 

По изискванията на горецитираната Наредба, веднъж на всеки две години БДЧР 

изготвя и публикува доклади за състоянието на заустваните отпадъчни води от населени 

места и отстраняването на утайките от селищни пречиствателни станции за отпадъчни води. 

Уязвими зони  

Състоянието на водите, попадащи в обхвата на уязвимите зони, както и на замърсените 

и застрашените от замърсяване с нитрати подземни води, се определя във връзка с 

прилагането на изискванията на Директива 91/676 ЕИО за опазване на водите от замърсяване 

с нитрати от земеделски източници и на основание чл. 23 на Наредба № 2 / 13.09.2007 г. за 

опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници.  

Със Заповед на Министъра на ОСВ № РД-635/13.08.2013 г. е утвърдена едногодишна 

програма за мониторинг на съдържанието на нитрати в подземните и на еутрофикацията в 

file://Bdvarna/planove/Aktualizacia_PURB/2015/PURB/Приложение%204.1.10.%20Мониторинг%20води%20за%20къпане.xlsx
file://Bdvarna/planove/Aktualizacia_PURB/2015/PURB/Приложение%204.1.10.%20Мониторинг%20води%20за%20къпане.xlsx
file://Bdvarna/planove/Aktualizacia_PURB/2015/PURB/Приложение%204.1.11.%20Карта%20на%20пунктове%20за%20мониторинг%20на%20води%20за%20къпане.jpg
http://www3.moew.government.bg/files/file/Water/OPVodi/Kanalizacionni_sistemi/Zapoved_za_opredeliane_na_chuvstvitelni_zoni.PDF
http://www3.moew.government.bg/files/file/Water/OPVodi/Kanalizacionni_sistemi/Zapoved_za_opredeliane_na_chuvstvitelni_zoni.PDF
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повърхностните води в уязвимите зони. http://www5.moew.government.bg/wp-

content/uploads/filebase/Water/Legislation/Zapovedi/Zapoved_Nitrati_RD-635_13082013.pdf 

Подборът на пунктовете, включени в заповедта е извършен от Басейнова дирекция 

„Черноморски район“ по критерии, зададени от МОСВ.  

Мрежата за мониторинг на повърхностните води в зоните, замърсени и застрашени от 

замърсяване с нитрати, е представена в Приложение 4.1.12. 

 

Територии, обявени за опазване на местообитания или биологични видове.  

Програмите за мониторинг на водите, попадащи в зоните по Натура 2000 са част от 

програмите за мониторинг на водите, разработени за нуждите на басейновото управление. Те 

са разработени съгласно изискванията на РДВ и ЗВ, така, че да позволяват получаването на 

достоверна информация за всички основни абиотични и биотични компоненти на водните 

екосистеми, които имат отношение към формирането на общото им екологично състояние.  

 

4.3.2. Оценка на състоянието на зоните за защита на водите 
 

Територии за извличане на вода за човешка консумация.  

Критериите за оценка на състоянието на водите, предназаначени за питейно-

битово водоснабдяване  

битово водоснабдяване  

1. Оценката на състоянието на повърхностните води, предназначени за питейно-битово 

водоснабдяване е извършена съгласно изискванията на Наредба № 12/18.06.2002г. за 

качествените изисквания към повърхностните води, предназначени за питейно-битово 

водоснабдяване за всеки отделен воден обект. 

2. Разпределяне на повърхностните води съгласно граничини стойности на 

показателите в Приложение 1 към Наредба 12 в три категории: А1, А2 и А3, за които се 

прилагат съответните стандартни методи за обработка: за категория А1-груба механична 

обработка и дезинфекция, А2-механична и химична обработка и дезинфекция и за А3-

разширена механична и химична обработка и дезинфекция. 

3. Повърхностните води за питейно-битово водоснабдяване са качествени, когато 

водата във всеки пункт отговаря съответно 95 % от задължителните стойности и 90% от 

всички препоръчителни стойности на показателите от Приложение 1 към Наредба 12. 

 

Оценка на състоянието на водите, предназаначени за питейно-битово 

водоснабдяване 

 

1. На база на съществуващите данни за периода 2002 – 2003 г. проектната категория на 

водите в язовирите за питейно-битово водоснабдяване в Черноморския басейнов район, 

определена със Заповед № РД–415 от 28.04.04 г. на Министъра на МОСВ е, както следва: 

 

 

 яз. “Камчия”         - категория А2;  

 яз. “Ясна поляна” - категория А2;  

http://www5.moew.government.bg/wp-content/uploads/filebase/Water/Legislation/Zapovedi/Zapoved_Nitrati_RD-635_13082013.pdf
http://www5.moew.government.bg/wp-content/uploads/filebase/Water/Legislation/Zapovedi/Zapoved_Nitrati_RD-635_13082013.pdf
file:///D:/PURB%20II%202016-2020/Приложение%204.1.12.%20Карта%20на%20мрежа%20от%20пунктове%20за%20мониторинг%20на%20повърхностни%20води%20в%20нитратно%20уязвими%20зони.jpg
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 яз. “Тича”              - категория А1; 

 яз. “Цонево”          - категория А2. 

           2. Определените категории предвиждат съответни методи на обработка на 

повърхностните води: 

 яз. “Камчия”         - механична, химична обработка и дезинфекция; 

 яз. “Ясна поляна” - механична, химична обработка и дезинфекция; 

 яз. “Тича”              - груба механична обработка и дезинфекция; 

 яз. “Цонево”           - механична, химична обработка  и дезинфекция. 

 

През периода 2004 – 2014 г. данните от проведения мониторинг потвърждават 

проектната категория А2 на яз. “Камчия” и яз. “Ясна поляна” и проектната категория А1 на 

яз. “Тича”.     

Данните от проведения мониторинг през периода 2004 – 2006 г. потвърждават 

проектната категория А2 и на яз. “Цонево”. През 2007 г. е спряно провеждането на 

мониторинг на язовира по Наредба 12 до въвеждането му в експлоатация. Провежда се 

контролен мониторинг съгласно чл. 169 от ЗВ и РДВ.  

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

водоснабдяване е необходимо санитарно-охранителните зони около язовирите да бъдат 

учредени и изградени, съгласно реда и изискванията на Наредба № 3 / 16. 10. 2000 г. за 

условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ около 

водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около 

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

хигиенни нужди. 

Повърхностните води от водохващането при с. Ичера, община Сливен р. Луда Камчия 

ползвана за питейно-битово водоснабдяване по първоначални данни за физико химични 

показатели отговаря на нормите в Наредба 9 / 2001 г. за качеството на водата, предназначена 

за питейно-битови цели и по приложение 1 към Наредба № 12 / 2002 г. за качествените 

изисквания към повърхностните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване. 

 Карта със състоянието на повърхностните води за питейно-битово водоснабдяване е 

представена в Приложение 4.1.9. Карта. 

 

Територии за опазване на стопанско значими водни биологични видове.  

Предвид, че с разработената класификационна система за оценка на екологичниото 

състояние по БЕК риби, както и на подкрепящите ФХЕК, на практика се определят условията, 

характеризиращи средата, подходяща за естествено обитаване на риби, се приема, че водните 

тела в отлично, добро и умерено екологично състояние осигуряват условия за естествено 

обитаване на рибни видове. Тези тела са 148 бр. от общо 188 водни тела на територията на 

ЧРБУ, от които 5 в отлично, 70 в добро, и 73 в умерено състояние. Зоните, осигуряващи или 

имащи възможност да осигурят условия за обитаване от черупкови организми остават без 

промяна, спрямо последната актуализация, извършена през 2011 г. 

 

Чувствителни и уязвими зони. 

file:///D:/PURB%20II%202016-2020/Приложение%204.1.9.%20Карта%20на%20оценка%20на%20състояние%20на%20зони%20за%20защита%20на%20повърхностни%20води,%20предназначени%20за%20питейно-битово%20водоснабдяване.jpg
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За оценката на състоянието в чувствителните зони се използват резултатите от 

провеждания контролен и оперативен мониторинг.  

Оценката на състоянието на повърхностните води, попадащи в уязвимите зони, е 

извършена съгласно изискванията на Директива 91/676 ЕИО и Наредба № 2 / 2007 г., като са 

използвани данни за показателите: нитрати и ортофосфати за реки, нитрати, общ фосфор и 

хлорофил “А” за езера, а нитрати и хлорофил “А”- за крайбрежни морски води.  

Уязвимите зони са актуализирани със Заповед № РД-146 / 28. 02. 2015 г. на Министъра 

на околната среда и водите. http://www5.moew.government.bg/wp-

content/uploads/filebase/Water/IVodi/Nitrai/Zapoved.pdf 

 

Територии, обявени за опазване на местообитания и биологични видове.  

Към настоящия момент оценката на състоянието на защитените зони, предназначени за 

опазване на местообитания и биологични видове, попадащи в обхвата на НАТУРА 2000 се 

извършва въз основа на данните, набирани от програмите за мониторинг, планирани в 

съответствие с изискванията на чл. 8 на РДВ и чрез прилагане на критериите разработени във 

връзка с прилагане на чл. 5 на РДВ.  

Карти със състоянието на повърхностните води в защитените зони и защитените 

територии са представени в Приложения  4.3.2.а-е 

          

Оценка на природозащитния статус на ЗЗВ 

 

Подход при оценката на състоянието на ЗЗВ  

Настоящият подход е обвързан с извършената оценка на благоприятния 

природозащитен статус на видовете и природни местообитания по проект  „Картиране и 

определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І”. 

 Алгоритъм за определяне на състоянието на ЗЗВ, които са защитени зони, съгласно  

Директива 92/43/ЕИО на Съвета за опазване на естествените местообитания и на дивата флора 

и фауна: 

Състоянието на защитените зони се определя в три степени: „благоприятно”, 

“неблагоприятно – незадоволително състояние” и “неблагоприятно – лошо състояние”. 

Използва се таблица Приложение 1 от „Критерии и подходи за определяне на зони за 

защита на водите и техните цели, свързани с водозависими видове и местообитания” с 

нанесено състоянието на видове и природни местообитания предмет на опазване в конкретни 

защитени зони от „Натура 2000” на ниво защитена зона
4
. 

 

Резултати от оценката на ЗЗВ 

За 34 ЗЗВ, определени за опазване на билогични видове и природни местообитания, за 

които подържането и опазването на водите е важен фактор, не се извършва оценка на 

състоянието. За останалите 122 бр., има извършена оценка на 82 бр., като 28 от тях са в 

благоприятно състояние, 14 бр. в неблагоприятно-незадоволително състояние, 40 бр. в 

неблагоприятно-лошо състояние , за останалите 20 бр. няма данни.  

 

                                                             
4 http://www5.moew.government.bg/wp-

content/uploads/filebase/Water/PURB/Podhodi/SWB_ZZV_celi_Natura_2000_ZT.pdf, 

http://www5.moew.government.bg/wp-content/uploads/filebase/Water/IVodi/Nitrai/Zapoved.pdf
http://www5.moew.government.bg/wp-content/uploads/filebase/Water/IVodi/Nitrai/Zapoved.pdf
file:///D:/Razdel%204
http://www5.moew.government.bg/wp-content/uploads/filebase/Water/PURB/Podhodi/SWB_ZZV_celi_Natura_2000_ZT.pdf
http://www5.moew.government.bg/wp-content/uploads/filebase/Water/PURB/Podhodi/SWB_ZZV_celi_Natura_2000_ZT.pdf
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 Основните параметри, свързани с водите, по които има отклонения от благоприятно 

състояние са: Водни количества; Електропроводимост; Еутрофикация; Замърсяване – 

хронично или залпово; Зарибяване на водоеми; Корекция, изправяне на речните участъци – 

изправяне на течението, наличие на диги, бродове, облицоване на брегове; Сапробност 

(Български биотичен индекс); Скорост на течението; Строителство на хидротехнически 

съоръжения, промяна на брега; Фрагментация в рамките на местообитанието (отнася се за 

фрагментация на реки за водни организми); Характер на дънния субстрат – участъци с 

естествено каменисто дъно; Характер на дънния субстрат – участъци с песъкливо - тинесто 

дъно; Хидрологични изменения; Хидромелиоративни съоръжения, свързани с промяна на 

водния режим на водоемите. 

 

 

4.4. ОЦЕНКА НА ЕФЕКТА ОТ МЕРКИТЕ В ПЪРВИЯ ПУРБ 

В съответствие с изискванията на РДВ транспортирани в чл. 175, ал. 2 от Закона за 

водите е извършена оценка на ефекта от мерките включени в програмата от мерки към ПУРБ.  

Оценката на ефекта от мерките, приложени в периода на първия цикъл на ПУРБ за 

повърхностни и подземни водни тела e извършена в съответствие с етапите, описани в 

приетия национален Подход за определяне на ефекта от изпълнението на мерките, заложени в 

ПУРБ http://www5.moew.government.bg/wp-

content/uploads/filebase/Water/PURB/Podhodi/Podhod_Efekt_merki_.pdf 

Количествената оценка на ефекта от изпълнението на мерките е извършена на база на 

промените в състоянието в периода 2009 – 2014 г. (отразено в съответствие с  

класификацията, използвана в РДВ (H-отлично, G-добро, M-умерено, P-лошо, B-много лошо) 

на базата на показателите, за които е постигнат положителния ефект, като е посочена 

причината за постигнатия ефект - промени в стойностите на параметрите или в методологията 

за оценка. При оценката на ефекта са взети предвид мерките, изпълнени до края на 2013 г., за 

които се предполага, че могат да окажат положителен ефект върху състоянието на водите през 

2014 г.  

 Оценката на ефекта от мерки включва: 

 Преглед на планираните мерки на ниво водно тяло и идентифициране на елементите за 

качество, съответно параметрите, индикативни за типа натиск, за който е планирана всяка 

мярка. 

 Анализ за изпълнените мерки и постигнатите промени в състоянието на водните тела 

(за показателите в по-лошо от добро състояние); 

 Анализ на причините за положителните промени в състоянието на водните тела, в 

които не е отбелязано изпълнение на конкретни мерки; 

 Анализ на причините за отсъствие на положителни промени в състоянието на водните 

тела в съответствие с резултатите от изпълнението на програмите от мерки; 

 Анализ на констатирани негативни промени в състоянието на водните тела и 

причините, които са предизвикали този процес. 

http://www5.moew.government.bg/wp-content/uploads/filebase/Water/PURB/Podhodi/Podhod_Efekt_merki_.pdf
http://www5.moew.government.bg/wp-content/uploads/filebase/Water/PURB/Podhodi/Podhod_Efekt_merki_.pdf
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Анализ за изпълнените мерки и постигнатите промени в състоянието на водните тела (за 

показателите в по-лошо от добро състояние). 

Във връзка с подобряване екологичното състояние на водните тела по биологични и 

ФХЕ в периода на първия ПУРБ за вътрешни води (реки и езера – 140 бр. водни тела) са 

планирани мерки за  116 бр. водни тела (ВТ), не са планирани мерки за 12 бр. ВТ, за 12 бр. ВТ 

планираните мерки нямат непосредствено въздействие върху състоянието на ВТ, а по-скоро 

са свързани със защита от наводнения и др.  

По отношение изпълнението на планираните мерки - за 2 броя ВТ не са 

стартирали/предприети никакви мерки. 

Ефективността от изпълнените мерки е следната: 

1. Мерките  имат положителен ефект за 11 бр. ВТ.  

2. Липсва или е налице недостатъчен ефект за постигане на поставените цели за 84 бр. ВТ.  

3. Не може да се даде категорична оценка за ефекта от мерките за 19 бр. ВТ  

За първия ПУРБ за крайбрежни морски води  (общо 13 бр.  водни тела ) за всички ВТ са 

планирани мерки. 

Ефективността от изпълнените мерки е следната: 

1. Мерките имат положителен ефект за  4 бр. водни тела (ВТ).  

2. Липсва или е налице недостатъчен ефект за постигане на поставените цели за  7 бр. ВТ.  

3. Не може да се даде категорична оценка за ефекта от мерките за 2 бр. водни тела (ВТ)  

  

Обобщената таблица с резултатите от анализа на ефекта от мерките по водните тела е налична 

в Приложение 4.1.13. 

 
 

file:///D:/PURB%20II%202016-2020/Приложение%204.1.13%20Преглед%20на%20ефекта%20от%20мерките.xls

