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Междинният преглед на значимите проблеми при управлението на водите се извършва съгласно
изискванията на Глава Десета „Управление на водите”, Раздел ІV „Характеризиране на района за
басейново управление на водите” на Закона за водите и в съответствие с изискванията на чл.14 от
Директива 2000/60/ЕС (Рамкова директива за водите).

Целта на Междинния преглед е да информира и предостави за коментари на обществеността и
заинтересованите страни най-важните въпроси по отношение на управлението на водите
(предизвикателствата) и начините за справяне с тези проблеми (избора на мерки).

Докладът осигурява информация за значимите видове въздействия, на база на които са определени
значимите проблемите в областта на водите. Очертани са идеи за това как да се справим с тях –
отговори и предложения за мерки за достигане на екологичните цели – постигане и поддържане на
добро състояние на водите.

Участието на всички икономически сектори и обществеността на този етап е от ключово значение за
вземане на правилните решения, относно справянето със значимите проблеми в управлението на
водите.

Всички участници в планирането имат своето място и ползи от изпълнението на плана, както и интерес
от добро управление на водите.

За цялостното изпълнение на Плана за управление на речните басейни са необходими съвместни
координирани усилия на държавните институции, заинтересованите страни, общинските и областни
управи, неправителствените организации и водоползвателителите.
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Изкуствено водно тяло / изкуствени водни тела
Институт по океанология към Българската академия на науките
Международна банка за възстановяване и развитие (накратко Световна банка или СБ)
Министерство на здравеопазването
Министерство на земеделието, храните и горите
Министерство на околната среда и водите
Национален институт за метеорология и хидрология
Нови приоритетни вещества
Неправителствени организации
Национален статистически институт
Национална система за мониторинг на околната среда
Подземно водно тяло/Подземни водни тела
Програма от мерки
Предварителна оценка на риска от наводнения
Пречиствателна станция за отпадъчни води
План за управление на речните басейни
Плана за управление на риска от наводнения
Рамкова директива за водите
Рамкова директива за морска стратегия
Регионални здравни инспекции
Район със значителен потенциален риск от наводнения
Стандартизирания индекс на изпарението и валежите
Стандарт за качество на околната среда
Силно модифицирано водно тяло/силно модифицирани водни тела
Физико-химични елементи за качество
Комисия за опазване на Черно море от замърсяване (Черноморска комисия)
Черноморски район за басейново управление на водите (ЧРБУ)
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1. Въведение
1.1.

Ролята на Междинния преглед на значимите проблеми в
управлението на водите и участието на обществеността

Този документ за консултация е важна стъпка при разработването на следващия План за управление
на речните басейни (ПУРБ) за Черноморски район за басейново управление (ЧРБУ) за периода 2022 –
2027 г. и позволява заинтересованите страни и широката общественост да бъдат информирани за
основните проблеми в управлението на водите още на най-ранен етап от разработването на ПУРБ и
мерките, които вече се изпълняват или са планирани за решаването им.
Чрез консултацията, която се провежда в период от шест месеца се цели да се даде възможност на
всички, които са заинтересовани от разработването на ПУРБ за Черноморски басейнов район да имат
възможността да изкажат своето мнение и/или да дадат предложения като се постигнат балансирани
решения, които обединяват различните нужди на заинтересованите страни и постигането на целите за
добро състояние на водите, както и опазването им.
Този процес гарантира прозрачност на всеки етап при изготвянето на ПУРБ за Черноморски район.
В процеса на консултация освен възможността да се представят становища се предвижда
провеждането на срещи и др. форми на консултаци. Мнения могат да бъдат подавани и чрез
попълване на стандартизиран въпросник. Информацията ще бъде публикувана на интернет страницата
на Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) и на интернет страницата на Министерство на
околната среда и водите (МОСВ) в частта „Води“.
Все още има планирани мерки от Програмата от мерки към втория ПУРБ за Черноморския басейнов
район, които са стартирали, но не са приключили и такива, които все още не са стартирали. Действията
за разрешаване на значимите проблеми, идентифицирани в настоящия доклад, са планирани като
естествено продължение, с което се надгражда постигнатото от предходните планове.

1.2.

Рамкова директива за водите и Закона за водите

Рамковата директива за водите (РДВ) създаде възможност за управление на водите на принципа на
речните басейни и въз основа на водни тела, които са основна единица за управление. Целта е
опазване на водите като общо наследство и свързаните с тях екосистеми, поставяне на цели за
постигане на добро състояние и за запазване на доброто състояние, насърчаване на устойчивото
използване на водите, защита на водите, използвани за консумация от човека, на водите за къпане и
важните местообитания и птици, които зависят от води, намаляване на човешкото въздействие върху
водите, включително замърсяването от точкови и дифузни източници на замърсяване и поетапното
ограничаване и прекратяване на заустване във водна среда на приоритетно опасни и приоритетни
вещества. За постигане на тези цели и намаляване на въздействието се планират основни мерки,
следващи от законодателството в областта на водите, а когато те са недостатъчни за постигане на
екологичните цели и допълващи мерки. Взема се предвид също климатичните изменения и техните
проявления – наводнения и засушаване.
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Основният инструмент за постигане на екологичните цели е Планът за управление на речните басейни
(ПУРБ). Тъй като процесът на планиране изисква интеграция и координация на екологичните,
икономическите и социалните аспекти на различните национални и местни политики и планове, както
и задоволяване на нуждите от вода на населението и на различните икономически сектори, ПУРБ
представлява сложно предизвикателство. За да бъде успешен, процесът изисква принос и
ангажираност от страна на всички заинтересовани страни, включително местния бизнес, НПО и
широката общественост, като на всяка стъпка от изготвянето на ПУРБ се предвижда консултация с
всички заинтересовани страни и обществеността, включително и трансгранична координация, когато
той включва международни речни басейни.
ПУРБ се разработва в координация с Плана за управление на риска от наводнения за същия район за
басейново управление.
Рамковата директива за водите е транспонирана в българското законодателство с приемането на
Закона за водите и последващите му изменения1.

1.3. Управление на водите
В съответствие със законодателството, водите в България се управляват на национално ниво и на
басейново ниво.
Управлението на водите на национално ниво се осъществява от народното събрание, министерски
съвет и министъра на околната среда и водите съгласно правомощията им по чл.151 от ЗВ. Към
Министерство на околната среда и водите е създаден Висш консултативен съвет по водите, който е
консултативен орган и подпомага министъра на околната среда и водите при управление на водите на
национално ниво. Съветът се състои от представители на водоползвателите, научната общност,
държавната администрация и неправителствени организации в областта на водите. Интегрирането на
политиката по водите и отрасловите политики във водния сектор се извършва от Координационен
съвет по водите, включващ министъра на околната среда и водите, министъра на земеделието,
храните и горите, министъра на енергетиката, министъра на икономиката, министъра на регионалното
развитие и благоустройството, министъра на здравеопазването, министъра на вътрешните работи,
министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на
образованието и науката или оправомощени от тях длъжностни лица, и представител на Националното
сдружение на общините в Република България. Координационният съвет осигурява координацията на
дейностите по разработването и изпълнението на плановете за управление на речните басейни и на
плановете за управление на риска от наводнения и финансирането и изпълнението на програмите от
мерки на ПУРБ и ПУРН.
Управлението на басейново ниво е на принципа на речните басейни в обхвата на една или няколко
водосборни области се осъществява от басейновите дирекции за управление на водите, които
извършват това управление чрез разработването на ПУРБ и ПУРН, издаване на разрешителни по ЗВ и
контрола на разрешителните, събиране на таксите за водовземане, ползване на воден обект и за
замърсяване, планиране на мониторинга на водите и оценка на състоянието и др. в съответствие с чл.
1

Обн. ДВ 67/27 юли 1999 г.
Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ ,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд по проект BG16M1OP002-1.017-0001-C01 „ПУРБ
2022-2027“

- 11 -

Междинен преглед на значимите проблеми при управлението на водите в Черноморски район за басейново
управление

155 от ЗВ. На басейново ниво са създадени Басейнови съвети, които са консултативен орган на
директора на басейновата дирекция. В тях са представени държавна администрация, местна власт,
водоползватели, браншови организации, научни институти и неправителствени организации (НПО) в
областта на водите.
Определени са четири района за басейново управление на водите:
1. Дунавски район с център Плевен - обхващащ водосборните области на реките Искър, Ерма, Нишава,
Огоста и западно от Огоста, Вит, Осъм, Янтра, Русенски Лом и Д. Д. реки и водите на река Дунав;
2. Черноморски район с център Варна - обхващащ водосборните области на реките, вливащи се в
Черно море от северната до южната граница, включително вътрешните морски води и териториалното
море;
3. Източнобеломорски район с център Пловдив - за водосборните области на реките Тунджа, Марица,
Арда, Бяла река;
4. Западнобеломорски район с център Благоевград - за водосборните области на реките Места, Струма
и Доспат.
Основната цел на управлението на водите е постигане на добро състояние на повърхностните и
подземни води чрез прилагане на басейновия принцип за устойчиво ползване на водите, осигуряващо
в оптимална степен сегашните и бъдещите нужди на населението и икономиката на страната, както и
на водните екосистеми. Моделът за интегрирано планиране на ниво речен басейн - нов подход,
въведен от РДВ, организира управлението на водите в рамките на естествените географски и
хидроложки единици. Чрез Планът за управление на речните басейни (6-годишен период на действие)
се извършва оценка на текущото състояние на водните тела в речния басейн, поставят се конкретни
цели за предотвратяване на влошаването и подобряване (и /или запазване на постигнатото добро) на
състоянието на водните тела в съответствие с изискванията на РДВ и включва програма от мерки за
постигането им. Тъй като процесът на планиране изисква интеграция и координация на екологичните,
икономическите и социалните аспекти на различните национални и местни политики и планове, както
и задоволяване на нуждите от вода на населението и на различните икономически сектори, той
представлява сложно предизвикателство. За да бъде успешен, той изисква принос и ангажираност от
страна на всички заинтересовани страни, включително местния бизнес, НПО и широката общественост.
Дейността на басейновите дирекции се подкрепя от басейновите съвети. Басейновите съвети са
държавно – обществена консултативна комисия, която се състои от представители на държавната
администрация, териториалната администрация, водоползвателите и екологичните организации в
обхвата на басейна, както и представители на научни и браншови организации, имащи отношение към
водните проблеми. Басейновите съвети подпомагат дейността на басейновите дирекции при
провеждането на политика по управление на водите с цел осигуряване на единно и балансирано
управление на водите в интерес на обществото, защита на здравето на населението, съхранение на
естествените природни комплекси и устойчиво развитие на съответния басейнов район. Това е друг
механизъм в националното законодателство, който цели да гарантира, че управлението на водите в
България отчита мнението и интересите на широк кръг от заинтересовани страни. Едно от
задълженията на басейновите дирекции е разработването на План за управление на речните басейни
(ПУРБ) и съответните му актуализации на всеки шест годишен цикъл на прилагане. Поради своята
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специфичност и сложност и заради факта, че би могъл да окаже въздействие върху различни
икономически дейности в региона, успешното разработване на ПУРБ изисква принос и ангажираност
от всички заинтересовани страни, включително местния бизнес, неправителствените организации и
широката общественост.
Като част от обществено-консултативните им функции, Басейновите съвети имат права да дават
становища, да правят препоръки и да изготвят предложения на всеки етап от разработването на
Плановете за управление на речните басейни, общественото им обсъждане и окончателното им
приемане. Поради това, РДВ и Закона за водите включват специфичен механизъм за информиране и
консултация с обществеността. Тъй като целта е активното включване на обществеността преди
вземането на окончателни решения, басейновите дирекции са длъжни да публикуват информация за
започването и напредъка по разработването и актуализирането на плановете за управление на
речните басейни. Това включва информиране на обществеността за работната програма и графика,
включително и датите на обществените консултации. В съответствие с изискванията на закона, през
2018 г. Басейнова дирекция "Черноморски район" публикува на уеб-страницата си работната програма
за следващия цикъл на ПУРБ (2022 – 2027 г.) и графика за консултации.2 Следващата стъпка в поширокото обсъждане и разработване на плана е публикуването на междинния преглед на значимите
проблеми в управлението на водите, който играе основна роля в този механизъм за информиране на
обществеността.

1.4. Стратегически подход към планирането на управлението на речните
басейни
Изискванията на РДВ поставят предизвикателства в много аспекти. В съответствие с изискванията на
член 4 от РДВ, добро състояние трябваше да бъдепостигнато за всички водни тела (повърхностни и
подземни) във всички държави-членки на Европейски съюз (ЕС) до 2015 г. (или най-късно до 2027 г. за
водните тела, за които важат изключения), с изключение на водните тела, при които е оправдано
прилагането на по-малко строги цели. За повърхностните водни тела трябваше да бъде достигнато
добро екологично състояние (ДЕС) или добър екологичен потенциал (ДЕП), като и добро химично
състояние. За да може да се постигне ДЕС или ДЕП (за силно модифицираните водни тела), всички
елементи за качество в дадено водно тяло следва да отговарят на изискванията за ДЕС или ДЕП. Тези
елементи за качество обхващат различни хидроморфологични, биологични, химични и физикохимични параметри. Съответно за подземните водни тела трябваше да бъде постигнато добро
химично и количествено състояние. Ясно е, че мониторингът и управлението на толкова много
различни елементи за качество изисква огромни усилия и предполага високи разходи, а
необходимостта от постигане на добро състояние по отношение на всички тези показатели във всяко
водно тяло допринася за предизвикателството. Поради това, при големия мащаб на басейновия
басейн е трудно да се забележи значителен напредък, дори в случаите, когато са направени
инвестиции в прилагането на мерки. Ето защо за да се оцени напредъка не е достатъчно да се оцени

2
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състоянието на водното тяло като цяло, но е необходимо да се оценят отделните елементи за
екологично качество.
Друга голяма трудност в процеса на постигане на целите на РДВ е сложната взаимовръзка на
елементите в цикъла на движещите сили, натиска, състоянието, въздействието и отговора, както е
показано на Фигура 1. Подобряването на елементите за качество, които са част от състоянието на
дадено водно тяло, изисква прилагане на мерки, насочени към движещите сили и натиска, някои от
които могат да бъдат от сложен характер, да изискват изпълнение за дълъг период от време или да са
необосновано скъпи. Поради това в рамките на 6-годишен цикъл е доста трудно да се прецени до каква
степен приложената мярка е довела до промяна в състоянието на водното тяло и въздействието върху
околната среда. Още по-трудно е да се предвиди по какъв начин елементите за качество на дадено
водно тяло ще се развиват в бъдеще в резултат от планираните мерки. Поради тези причини, често
пъти дори много амбициозни програми от мерки може да не доведат до желания резултат по
отношение на целите на РДВ.
Резултатите от втория цикъл на ПУРБ за всички речни басейни в Европейски съюз (ЕС)3 показват ясно,
че предизвикателството, което РДВ поставя, е надвишило капацитета дори на някои от най-развитите
страни-членки, някои от които са докладвали над 90% водни тела, които не са постигнали целите на
РДВ.
Основният урок, получен в следствие от опита от два цикъла на прилагане на РДВ е, че е необходим
стратегически подход към процеса, при който трябва да се положат всички възможни усилия за
изпълнение на изискванията на РДВ, но в същото време следва да се мисли за приоритизация на
стъпките за изпълнение, за да се разрешат ключовите проблеми в най-важните области и да се
постигне измерим напредък, който означава осезаеми ползи за екосистемите, обществото и
икономиката.
Най-съществената част на плановете за управление на речните басейни, която се счита за двигател на
напредъка в рамките на цикъла на изпълнение, е Програмата от мерки (ПоМ). Обхватът на програмите
от мерки се разглежда в член 11 от РДВ, който изброява т. нар. „основни“ мерки, които са
задължителни, Прилагат се и „допълващи“ мерки, когато за постигане на целите на РДВ „основните“
мерки не са достатъчни. И въпреки че изборът на потенциални мерки е голям - както е определено в
Националния каталог от мерки - финалният вариант на програмата от мерки следва да се фокусира
върху онези мерки, които е най-вероятно да имат осезаемо въздействие и да гарантират напредък за
постигането на целите на РДВ, като същевременно са и икономически ефективни. Отделно от целите
на РДВ, от стратегическа гледна точка ПоМ е желателно да се оценят и онези мерки, които имат найголям потенциал за положително социално и икономическо въздействие, тъй като това са мерките,
които са с най-голяма вероятност да получат цялостна политическа подкрепа и да бъдат оценени от
обществото.
По редица обективни причини (например ограничени данни и аналитичен капацитет) не винаги е ясно
по какъв начин големият брой и обхват на предложените в първи и втори цикъл на ПУРБ мерки ще
повлияят на проблемите с качеството на ниво водно тяло. Поради това е трудно да се предвиди какъв

3

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/dashboards/wise-wfd
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ще бъде напредъкът към постигането на целите на РДВ в резултат от прилагането на ПоМ, както и
какво би било икономическото и социалното въздействие на предложените мерки.
Третият цикъл на разработване на ПУРБ дава възможност да се възприемат уроците, извлечени от
първия и втория цикъл и да се разработи ПоМ, която е по-балансирана по отношение на конкретни
екологични цели и в по-голяма степен интегрирана с местните и регионалните социални и
икономически аспекти. Освен, че е задължително през третия цикъл мерките да бъдат ориентирани
към постигане на целите на РДВ, като преодоляват техническите и организационни предизвикателства,
свързани със съответствието, във фазата на изпълнение най-голям приоритет следва да бъде даден на
групите от мерки, които формират конкретни програми за възстановяване на водните тела с най-тежки
екологични проблеми, които в същото време има вероятност да отключат допълнителни ползи за
местното общество.

1.5.

Моделът „Движещи сили - Натиск - Състояние – Въздействие - Отговор“

Моделът „Движещи сили“–„Натиск“-„Състояние“-„Въздействие“-„Отговор“, представен на Фигура 1
е основен инструмент в интегрираното управление на водите в съответствие с принципите на РДВ и
основа за разработване на ПУРБ. Този принцип е използван и при разработването на настоящия доклад
„Междинен преглед на значимите проблеми в управлението на водите в Черноморски район за
басейново управление“, тъй като отразява взаимовръзките между причините и последствията и
представя информация за действията, които са предприети или са планирани за постигане на целите –
добро състояние на водите. Този анализ е отправна точка за следващия етап в процеса на планиране
– проект на ПУРБ.
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Фигура 1. Модел „Движещи сили – Натиск – Състояние – Въздействие - Отговор“

В глава втора е представена информация за района за басейново управление и неговите
характеристики.
В глава трета е представена информация за въздействията върху водите, които са резултат от
антропогенното въздействие (натискът), и които са причина състоянието на водните тела да не е
определено като „добро“.
В глава четвърта е представена информация за „движещите сили“ и „натискът“ (т.е. за причините за
установените значими въздействия), които са всъщност значимите проблеми в управлението на
водите.
В глава пета „Отговори“ е представена информация за предприетите и планирани действия за
разрешаване на установените значими проблеми и причинените от тях въздействия върху водите за
постигане на целите за добро състояние на водите.
В глава шеста е представена информация за организацията и предприети действия за трансгранична
координация и международна координация за трансграничните речни басейни.
В глава седма е представена информация за процеса на консултация с обществеността и
възможностите за представяне на мнение и активно участие в процеса на подготовка на плана за
управление на речните басейни.
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1.6.

Подготовка за разработване на третия ПУРБ

Целият процес на разработване на ПУРБ разчита на надеждни методологии, големи количества данни
и аналитична работа. Едно от предизвикателствата в рамките на настоящия цикъл, е усвояването и
използването на исторически данни и да се постави акцент върху подобряването на събирането,
съхранението, организацията и управлението на данните, за да се увеличи стойността и достъпността
на предоставяната информация и да се намали усилието за тълкуване на данните и извеждане на
заключения. В рамките на текущия цикъл ще бъде създадена изчерпателна база данни с цялата
събрана техническа информация, за да се улеснят следващите цикли на планиране.
Друг аспект, свързан с данните, е времевата и пространствена резолюция на наличните резултати от
мониторинг, която следва да бъде оптимизирана, за да се даде възможност за по-нататъшен напредък
в следващите цикли на ПУРБ и ПУРН.
В рамките на текущия цикъл ще бъдат прегледани всички аспекти на мониторинга и ще бъдат
предложени препоръки за следващия цикъл в рамките на съответните програми от мерки. Ще бъдат
разработени или актуализирани методологии, за да се гарантира възможно най-добрия технически
подход към предизвикателствата, свързани с управлението на водите, както и съгласуваност при
изпълнението във всичките четири басейнови дирекции. В рамките на специализирани кампании ще
бъдат събрани допълнителни данни, с цел валидиране на методологиите и елиминиране на някои
пропуски в знанията, които възпрепятстват напредъка.
В процес на изпълнение са проучвания, възложени от Международната банка за възстановяване и
развитие (МБВР) в рамките на „Споразумение за предоставяне на консултантски услуги в подкрепа
на изготвянето на плановете за управление на речните басейни и плановете за управление на
риска от наводнение“, които все още не са приключили. Тяхната цел е да се подобри методическата
рамка, да се запълнят празнени от втория ПУРБ и да се получат допълнителни данни за разработването
на третия цикъл на ПУРБ. В рамките на тези проучвания се извършват допълнителни полеви дейности
с цел събиране на данни за валидиране на методологиите. Събраните допълнителни данни, заедно с
резултатите от националния мониторинг, резултати от собствен мониторинг и други проучвания,
възложени от Басейновите дирекции и МОСВ ще бъдат използвани за да се извършат окончателните
оценки на натиска, въздействието и състоянието на повърхностните и подземните води в проекта на
ПУРБ. Тъй като повечето от тези проучвания се изпълняват в момента, резултатите от тях ще бъдат
взети предвид на етапа на разработване на ПУРБ. Допълнителните данни и разработените
методологии при финализиране на този процес могат да доведат до нови констатации, които биха
могли да повлияят до известна степен на заключенията в настоящия междинен преглед. Обхватът на
текущите изследвания е представен в Таблица 1.
Таблица 1. Проучвания в рамките на Споразумението с МБВР, резултатите от които ще се използват
при актуализирането на ПУРБ

Област
Проучване
Дифузно замърсяване Критерии за
определяне на
значимо
замърсяване от

Основни очаквани резултати
 Критерии и подход за идентифициране на
значимо замърсяване от дифузни източници
 Показатели за количествено определяне на
натиска от основните движещи сили
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Област

Проучване
дифузни
източници, избор
и прилагане на
подходящи
модели за
количествена
оценка на
въздействието

Хидроморфология и
силномодифицирани
водни тела (СМВТ)

Разработване на
национални
подходи за оценка
на
хидроморфологич
ния статус на
повърхностните
водни тела и
национална
методология за
идентифициране и
определяне на
силномодифицира
ните водни тела

Основни очаквани резултати
 Доклад относно методите за изчисляване на
капацитета за самопречистване на
повърхностните води
 Описание на подходите/моделите, които се
използват в ЕС по отношение на оценка на
различните видове дифузен натиск и
въздействие
 Критерии за значимостта на натиска, с
конкретни критерии, тежест на показателите
и/или фактори за оценка на различните
типове натиск
 Определяне на ключовите елементи за
качество (биологични, химични) за
класифициране на натиска от биогени
 Преглед на съответните граници на
биогените по типове повърхностни води
 Примери за прилагане на критериите за
значимостта на натиска от дифузно
замърсяване върху избрани повърхностни и
подземни водни тела в пилотните райони
 Аналитичен метод за оценка на натиска и
въздействието
 Методология за оценка на
хидроморфологичното състояние на
повърхностните водни тела от категория
„реки“, „езера“ и „преходни води“
 Методология за идентифициране и
определяне на СМВТ
 Полеви методи за характеризиране на
водните тела
 Концептуални модели, свързващи
хидроморфологичните елементи за качество
с биологичните цели и оценката на натиска и
въздействието
 Методология за идентифициране и
определяне на СМВТ и определяне на ДЕП
(добър екологичен потенциал)
 Оценка на хидроморфологичното състояние
на всички водни тела от категории "реки",
"езера" и "преходни води"
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Област

Химично състояние
на повърхностните
водни тела

Типология и
класификационна
система за
екологично състояние
и потенциал

Проучване

Основни очаквани резултати
 Разработване на методология за определяне
на екологичния отток

Методология за
оценка на
химичното
състояние,
отразяваща
въздействието на
климатичните
промени върху
състоянието на
повърхностните
води,
включително
анализ на
химическото
налягане,
въздействията,
рисковете и
състоянието
Валидиране на
типологията и
класификационнат
а система на
България за
оценка на
екологичното
състояние на
повърхностни
водни тела от
категории "реки",
"езера" и
"преходни води"

 Анализ на натиска и въздействието, като се
вземат предвид новите приоритетни
замърсители, включени в Директива 2013/39
/ ЕО и новите промишлени дейности
 Методология за оценка на химичното
състояние на повърхностните водни тела
 Определяне на фоновите концентрации и
свързаните с тях несигурности
 Оценка на химичното състояние на водните
тела в страната
 Предложение за нови програми за
мониторинг, включително нови пунктове за
наблюдение и замърсители за измерване

 Валидиране на границите на типологията
чрез допълнителни изследвания и
биологично потвърждение
 Методология за оценка на екологичното
състояние на участъците от реките, попадащи
в зоните на преход между два съседни типа
реки.
 Оценка на взаимовръзката "антропогенен
натиск - въздействие - биотичен отговор"
 Методологии/модели за определяне на
капацитета на различните типове водни тела
от категория „реки“, „езера“ и „преходни
води“ да усвояват замърсяването с
хранителни вещества
 Методи за анализ на БЕК, референтни
условия и доразработване на
класификационна система за оценка на
екологично състояние
 Класификационна система за оценка на
екологичния потенциал на силно
модифицираните водни тела от типовете
"реки", "езера/резервоари" и "преходни
води" по подхода на "смекчаващите мерки"
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Област
Проучване на
подземните води

Проучване
Национално
проучване на
качеството на
подземните води
и оценка на
водовземането

Основни очаквани резултати
 Метод за статистически анализ на данните за
водовземане от проучените инвентарни
зони;
 Корекция на коефициентите за оценка на
количественото състояние за подземни
водни тела в случаите, в които няма
инвентарни зони;
 Данни от пробонабиране в 20 количествени
инвентарни зони, 3 от които са в ЧРБУ и в 350
пункта за физико-химичен анализ, 68 от
които за ЧРБУ;
 Оценка на натиска от водовземане от
подземни води за 93 подземни водни тела в
риск в страната, 17 от които са в ЧРБУ

Подземни води в
Софийската
котловина

Характеризиране
на Кватернерния и
Неогенския
водоносен
хоризонт в
Софийската
котловина и
актуализация на
количествения и
качествения риск
и състояние на
свързаните
подземни водни
тела
Актуализиране на
определянето и
характеристиките
на подземните
води тела в риск,
включително
оценка на натиска
и риска и оценка
на състоянието

 Изготвяне на математически модел за
Софийската котловина
 Данни от пробонабиране и резултати от
моделирането
 Натиск, оценка на въздействието и
характеризиране на водоносните хоризонти в
Софийската котловина
 Очертаване на зони за защита около
обществени кладенци за питейно-битово
водоснабдяване

Очертаване и
характеризиране на
подземните води

 Методически подход за прецизиране на
очертаването и допълнително
характеризиране на подземните водни тела
 Методология за определяне на прагови
стойности и фонови нива за подземните води
 Идентифициране на водни и/или сухоземни
екосистеми, и на повърхностни водни тела с
които подземното водно тяло е свързано
 Очертаване и характеризиране на подземни
водни тела, включително оценка на натиска
върху количеството и качеството на
подземните водни тела
 Определяне на прагови стойности и фонови
нива в подземните водни тела
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Област

Икономически анализ

Проучване

Актуализация на
икономическия
анализ на
водоползването

Основни очаквани резултати
 Оценка на количественото и химичното
състояние на подземните водни тела
 Икономически анализна водоползването
 Разработване на базов сценарий
 Възстановяване на разходите за водни услуги,
ниво на цените и таксите
 Определяне на екологичните разходи
 Определяне на разходите за ресурса
 Резюме на значимите изисквания – връзка с
програмата от мерки
 Оценка на ефективността на програмата от
мерки
 Оценка на достъпността и възможностите за
финансиране на мерките
 Оценка на разходите и ползите от
допълващите мерки

2. Описание на района за басейново управление
2.1.

Основна информация

Черноморският район за басейново управление на водите (ЧРБУ) обхваща територията на
водосборните области на реките, вливащи се в Черно море от северната до южната граница на
България, включително вътрешните морски води и териториалното море.
Районът за басейново управление включва всички реки, чиито течения се формират главно на
българска територия и които се вливат в Черно море директно или посредством крайморски езера и
заливи. Районът граничи с Дунавски район за басейново управление на северозапад, с
Източнобеломорския район на югозапад, с Република Румъния на север и с Република Турция на юг.
Територията на ЧРБУ обхваща около 14,9 % от територията на страната (Фигура 2Error! Reference source
not found.).
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Фигура 2. Граници на Черноморски район за басейново управление на водите

Басейнова дирекция „Черноморски район“
Черноморският район за басейново управление на водите (ЧРБУ) се управлява от Басейнова дирекция
"Черноморски район", която се намира в гр. Варна. В административно-териториалния обхват на БДЧР
попадат изцяло или частично общо 8 административни области на Република България (Варненска,
Добричка, Шуменска, Търговищка, Бургаска, Ямболска, Разградска и Сливенска), 51 общини и 633
населени места. Населението, което живее на територията на БДЧР през 2017 г. е 1,1 милиона души,
т.е. 15,8 % от общото население на страната. Черноморският район за басейново управление на водите
е трети по големина в страната по брой на населението, попадащо в обхвата му. В периода 2014-2017г.
се наблюдава ясна тенденция на намаляване на броя на населението в района.
С цел изграждане на добре организирана и гъвкава структура, към БДЧР са създадени регионални
водни бюра в градовете Бургас и Шумен. Тези бюра са своеобразен мост между местните власти и
администрацията в гр. Варна.
Като административен орган, Басейнова дирекция "Черноморски район" провежда държавната
политика в областта на управлението на водите чрез изпълнение на управленски, регулаторни,
информационни и контролни функции.
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На интернет страницата на БДЧР: www.bsbd.org, в секция „За нас“ се съдържа по-подробна
информация за структурата и функциите на дирекцията.
Характеристика на Черноморския район за басейново управление
Релефът на Черноморския район е разнообразен. Най-равнинната част от него е крайбрежната ивица
на Добруджа. В района на Провадия-Варна релефът е хълмисто-равнинен, характеризиращ се с
множество остатъчни плата със стръмни сипеи. В старопланинската част на района релефът се променя
в източна посока от среднопланински към нископланински, а в най-източните и южните части - към
хълмист. На юг от Еминска планина, в рамките на Бургаската низина, релефът е равнинен. В
черноморската част на низината се намират Бургаските лиманови езера и блатистите устия на
вливащите се реки. Българската част на Странджа планина се характеризира с хълмист и силно
ерозиран релеф.
Климат
Климатът като цяло е умерено континентален, като в най-южните райони има преход към
средиземноморски. Най-меките зими са на черноморското крайбрежие и в южните райони. Зимата в
Дунавската равнина е по-студена. Климатът в планинските райони се различава рязко от този в
низините. В планините през цялата година температурите остават значително по-ниски, а валежите повисоки.
Черноморският район се отличава с относително ниски средногодишни валежи в северната си част и
със значителни годишни валежи в южната част на крайбрежието и в района на Странджа планина.
Докато валежите по крайбрежието на север от река Камчия са преобладаващо под 500 мм, валежите
по крайбрежието на юг от н. Маслен нос са 600-700 мм. В района на Странджа количествата валежи се
увеличават в по-високите части - при с. Граматиково те са над 800 мм, а при град Малко Търново - над
900 мм.

Основни поречия
Черноморският район за басейново управление включва водосборните области на реките, вливащи се
в Черно море на територията на България или извън нея. В район за басейново управление включва
девет речни басейна до държавните граници с Република Румъния и Република Турция:
(i) Добруджански Черноморски реки: р. Батова е по-значителната река, директно вливаща се в Черно
море, която има няколко притока. Река Шабленска, вливаща се във едноименното (Шабленско) езеро,
няма постоянно водно течение и се формира само при силни дъждове. Съществуващите крайбрежни
малки езера се подхранват от подземните води.
В тази част от крайбрежния склон на Добруджанското плато годишните валежи от 500-550 мм не
образуват речен отток поради силно пропускливите почви, наличието на карст и дълбоката
водоустойчивост.
(ii) река Провадийска: водосборният басейн на река Провадийска е граничи с водосборите на река
Русенски Лом, Черноморските Добруджански реки и река Камчия.
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(iii) Дерета Приселци - Черноморец: представени от малки водни течения, които се вливат директно в
Черно море. Поради малката си площ, те не могат да бъдат класифицирани като отделни водни тела.
(iv) река Камчия: тя е най-голямата река на Балканския полуостров, която се влива в Черно море.
Реката и нейните притоци са разположени между разклоненията на източна Стара планина.
(v) Севернобургаски реки: много и къси отделни реки с малки водосбори, които се вливат директно
в Черно море.
(vi) Мандренски реки: реките Русокастренска, Средецка и Факийска се вливат в Черно море през
язовир Мандра.
(vii) Южнобургаски реки: много и къси отделни реки с малки водосбори, които се вливат директно
в Черно море.
(viii) река Велека: реката извира на територията на Република Турция от много карстови извори в
близост до село Ковчаз. След моста на пътя Синеморец - Ахтопол реката прелива, прави голям завой и
се влива в морето.
(ix) река Резовска: тази гранична река извира от най-високата част на Странджа планина, на изток от
Ковчаз в Република Турция, и тече в източна посока. След село Паспалово реката служи като граница
между България и Турция до устието й в Черно море близо до село Резово.
Водни тела
Водните тела са основните единици за управление на водите на басейново ниво според дефиницията
на РДВ. За всяко водно тяло се извършва анализ и оценка на натиска, въздействието и състоянието му.
За повърхностните и подземните водни тела се определят екологични цели и основни и допълващи
мерки за запазване на доброто състояние и/или за предотвратяване влошаването и постигане на
добро състояние. При прилагане на мерките в случай, че съществува риск от непостигане на целите, се
планират конкретни допълнителни мерки за намаляване или предотвратяване на причините.
При анализа на натиска и въздействието в настоящия Междинен преглед на значимите проблеми в
ЧРБУ, не са актуализирани характеристиките на повърхностните и подземните водни тела, спрямо
последната актуализация, направена в ПУРБ 2016 - 2021 г. Например при евентуална актуализация на
характеристиките на повърхностните води може да се актуализират типовете повърхностни води и/или
да се актуализират границите на повърхностни водни тела за всяка категория повърхностни води (реки,
езера, преходни и крайбрежни води) в зависимост от актуализираната типология, натиск, въздействие,
актуализирани зони за защита на водите и др. фактори, в т.ч. актуализиране на силномодифицирани и
изкуствени водни тела.
Общият брой на идентифицираните повърхностни водни тела в района за басейново управление е 205,
като те попадат в четири основни категории – 143 реки, 17 езера, 17 крайбрежни и 28 преходни водни
тела. (Фигура 3). Тази идентификация се извършва в съответствие със Система Б по РДВ. В рамките на
тези категории са идентифицирани различни типове реки и езера, според разпоредбите на
българското законодателство като са взети предвид както задължителните фактори (надморска
височина, геология, размер, географска ширина и дължина), така и незадължителните (субстратен
състав, температурен диапазон на водите и т.н.) или комбинация от едните и другите. Типовете
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повърхностни водни тела в БДЧР са представени в Таблица 2. Понятието тип водно тяло може да бъде
дефинирано като група езера, реки, преходни или крайбрежни води с общи естествени екологични
условия по отношение на геоморфологични, хидроложки, физико-химични и биологични
характеристики.
По отношение на подземните води, в ЧРБУ са определени 40 подземни водни тела, които са групирани
в 7 водоносни хоризонта, както следва: кватернерен водоносен хоризонт – 13 водни тела; неогенски
водоносен хоризонт – 9 водни тела; палеогенски водоносен хоризонт – 4 водни тела; горнокреден
водоносен хоризонт – 6 водни тела; долнокреден водоносен хоризонт – 4 водни тела; малм –
валанжински водоносен хоризонт – 2 водни тела и юрскотриаски и палеозой – протерозой водоносни
хоризонти - 2 водни тела. От тях 31 подземни водни тела са определени като зони за защита на
подземните води за питейно-битово водоснабдяване. (Фигура 3). Повърхностените и подземните
водни тела са представени на Карта 3 „Повърхностни водни тела в Черноморски район за басейново
управление“ и Карта 4. „Подземни водни тела в Черноморски район за басейново управление“.

Фигура 3. Категории и брой на водните тела в Черноморски район за басейново управление

Таблица 2. Типове повърхностни водни тела в Черноморски район за басейново управление

Тип

Описание

Брой на
водните
тела

Повърхностни водни тела от категория: РЕКИ
R2
Планински реки в екорегион 12
R4
Полупланински реки в екорегион 12
R10
Големи черноморски реки
R11
Малки и средни черноморски реки
R15
Карстови извори
L11
Големи дълбоки язовири
L12
Средноголеми и малки полупланински язовири
L16
Малки и средни равнинни язовири
Повърхностни водни тела от категория: ЕЗЕРО
L4
Равнинни и полупланински естествени езера и блата
L5
Крайречни езера и блата в екорегион 12

11
54
6
69
3
3
5
5
1
1
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L12
Средноголеми и малки полупланински язовири
L16
Малки и средни равнинни язовири
Повърхностни водни тела от категория: ПРЕХОДНИ ВОДИ
R16
Естуари на черноморски реки
L7
Сладководни черноморски езера и блата
L8
Слабосолени черноморски езера и блата
L9
Средносолени черноморски езера и блата
L10
Суперсолени черноморски езера
Повърхностни водни тела от категория: КРАЙБРЕЖНИ ВОДИ
CW3
Силно изложен; плитък; смесен
CW1N
Силно изложен; плитък; пясък
CW8
Защитен; плитък; тиня
CW2N
Умерено изложен; плитък; тиня
CW5
Умерено изложен; плитък; смесен
CW4N
Защитен; плитък; пясък
CW9
Защитен; плитък; смесен (скала, пясък)
CW6N
Силно изложен; междинен; тиня
CW7
Силно изложен; междинен; смесен (скала, пясък, твърди
седименти)

2.2.

1
1
13
3
4
6
2
5
2
1
2
3
1
1
1
1

Икономическо значение на водните системи

Ролята на водата като компонент на глобалната екосистема придобива все по-голямо значение. Тя е
ресурс, който поддържа живота на земята, осигурява основните нужди за населението и е ключ за
развитието на икономиката (селско стопанство, рибната търговия, производството на енергия,
индустрия, транспорт и туризъм), както и за опазването на биоразнообразието и околната среда.
Водите се използват също и като източник на екосистемни услуги, с множество функции, употреба и
ползи,
представени
на
Фигура
4
(източник:
IUCN
Water,
https://www.iucn.org/theme/water/resources/infographics). Поради
разнообразните и често
конкуриращи се икономически и социални ползи на водата, много от които биха могли да предизвикат
конфликти между потребителите, правителствата разработват политики, разпоредби и механизми, за
да гарантират справедливост и ефективност при разпределението и използването на водните ресурси.
Един от тези механизми е икономически анализ на водоползването, който се актуализира всеки шест
години с актуализирането на ПУРБ. Една от причините за този анализ е да се определи ролята на
различните водни услуги, да се оцени ефективността на използването на водите, както и да се
гарантира, че предвидените в плана мерки няма да доведат до непропорционално натоварване на
определени социални групи потребители на вода, особено най-уязвимите. Икономическият анализ
има за цел и да даде възможност за публично обсъждане на разходната ефективност на различните
възможни мерки, предвидени в плана.
Последният икономически анализ за Черноморския район за басейново управление на водите
показва, че през 2017 г. същия генерира 13 % от общия БВП на страната и със своите 13,5 милиарда
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лева е на трето място сред всички райони за басейново управление. Черноморски басейнов район е
генерирал 11,7 милиарда лева брутна добавена стойност, което представлява 13 % от общата БДС на
страната. Секторите на услугите и на индустрията представляват съответно 64,8 % и 29,7 % от БДС на
района.

Фигура 4. Взаимовръзка между екосистемните услуги, предоставяни от водните системи в добро
състояние и благосъстоянието на човека

2.2.1. Водоснабдяване и използване на водите
По данни на НСИ към 2019 г. делът на населението в България, свързано с обществено водоснабдяване
e 99.4% от населението, незначително увеличен спрямо 99,3 % през 2014г., което е индикативно за
висока степен на достъпност и осигуреност на потребителите с вода за питейно-битови цели.
За Черноморски басейнов район делът на водоснабденото население е 99,9%, почти без промяна
спрямо 2014 г.
Загубите на вода в общественото водоснабдяване през 2019 в ЧРБУ са се увеличили спрямо 2014г.
Годишните загуби в басейновия район са с 1,4 % по високи от средните загуби за страната и са се
увеличили с 2,4 % спрямо 2014г.
По отношение на потреблението на вода, общото потребление на вода в ЧРБУ е намаляло от 290,67
през 2014г. до 170,14 млн.куб.м/год. през 2019г. За периода 2014- 2019 г., индустриалния сектор е с
най-голям дял на потреблението на вода (без да се отчита хидроенергетиката), следвани от секторите
домакинства, услуги и селско стопанство.
Водовземане
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По отношение на потреблението на вода, общото потребление на вода в ЧРБУ е намаляло.
Промишлеността е водещия ползвател на вода в Черноморски район и се оценява като особено
значим. Производствените отрасли също се оценяват като особено значими, докато производството
на електроенергия не е определено като значимо за периода 2015-2019 г.
Съгласно данните на НСИ по отношение на тенденциите, характеризиращи количествата добита вода
(с изключение на охлаждането) се забелязва нарастващо търсене в периода 2014-2017 г. в сравнение
с 2008-2013 г. в селското стопанство и в сектора на услугите.
Общото количество на добитата вода, включително за охлаждане на база действащи разрешителни за
периода 2015 г. - 2019 г. в Черноморски район е приблизително 2749,381 млн. m3 от които 2367,649
млн. m3 от повърхностни води и 381,73185 млн. m3 от от подземни води. В сравнение с предходния
период, разглеждан във втория ПУРБ: 2010 - 2015 г. общо добиваното количество е намаляло с 46%.
Това е много по-бърз темп на спад от средния за страната (със 7%) и се дължи на извеждането от
експлоатация на топлоелектроцентралата в с. Езерово (ТЕЦ Езерово), в близост до град Варна.
ВиК компаниите за водоснабдяване са с най-голям дял във водоползването в ЧРБУ, следвани от
напоителните системи и промишлеността. Като цяло, Черноморският басейнов район се характеризира
със значително по-висок относителен дял на сектор водоснабдяване и канализация в сравнение със
средното за страната за сметка на сектора на напоителните системи, чийто дял в секторната структура
на водовземането в БДЧР е по-нисък от средната стойност за страната. В сравнение с предходния
период, дяловете на секторите водоснабдяване и канализация и напоителни системи са се увеличили
с около 5%.
Услугите и домакинствата също са особено значими потребители на вода, но с по-нисък дял в общото
количество използвана вода. Няма промяна в класирането на секторите през двата периода на анализ,
освен по отношение на сектора, свързан с производството на електроенергия, който вече не се отчита
като източник на значимо водоползване на вода през 2015-2020 г. (причината за това е посочена по
- горе).
Канализационни системи за събиране и пречистване на отпадъчни води от населените места
Процентът на населението в Черноморския басейнов район, свързано с канализационни системи се е
увеличил от 76% за периода 2008-2013 г. до 79,1% за периода 2014-2019 г. (НСИ) т.е положителна
тенденция към осигуряване на подходящо пречистване на отпадъчните води
През 2019 г. процентът на формираните отпадъчни води от населението в ЧРБУ, отвеждани за
пречистване към пречиствателни станции за отпадъчни води е 75,1% (НСИ).
Наблюдава се постепенно увеличаване на генерираните отпадъчни води от точкови източници в
басейновия район. Тази тенденция се дължи основно на развитието на туризма, особено през летния
сезон, което от своя страна води до увеличаване на отпадъчните води от предоставяните услуги и от
домакинствата. Наблюдава се и леко увеличаване на количествата отпадъчни води от развитието на
селското стопанство (секторите животновъдство и риборазвъждане - рибни стопанства) в резултат на
инвестициите от европейски фондове. Черноморският район за басейново управление е на трето
място сред всички РБУ по отношение на дела на отпадъчните води, генерирани от точкови източници
- 16,1% от общото за страната през 2017 г.
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Следва да се има предвид, че за последните две години от разглеждания период 2015-2020 г. има лек
спад на количествата на водопотреблението и на генерираните отпадъчни води, което може да се
обвърже както с намаляване на населението в ЧРБУ, така и с икономически спад в дейностите, както и
последиците с извънредната ситуация с COVID-19 през 2020 г.
Данни за събран и пречистен товар от канализационните системи на населените места в съответствие
с изискванията на европейското и националното законодателство за пречистване на отпадъчните води
от населените места е представен в т.4.1.

2.2.2. Социално-икономическо значение на използването на водите
Оценката на социално- икономическото значение на използването на водите има за цел да установи
секторите, които се свързват със значително потребление на вода в ЧРБУ и да се оценят и сравнят
тенденциите в района с предходния период (2008-2013 г.). Социално-икономическото значение се
оценява по отношение на водовземането и заустването на отпадъчни води. Анализът обхваща
индустрията, селското стопанство и сектора на услугите. Ключовият показател, който се разглежда, е
водоползване за единица БДС, генерирано от отделните сектори (m3 / 1000 лв. БДС) и съотношението
заетост към потребление на вода и заустване на отпадъчни води по сектори.
Резултатите за периода 2008-2013 г. и 2014-2017 г. са представени в Таблица 3 (източник: НСИ, 2020 г.).
Данните показват низходяща тенденция в количеството използвана вода за генерирани 1000 лв. в БДС
за периода 2014 - 2017 г. както в ЧРБУ, така и в страната като цяло.
Количеството на използваната вода за генерирани 1000 лв. БДС в промишлеността (без охлаждане за
сектора на производството на енергия) в Черноморския басейнов район следва тенденция на спад и
за двата периода. Разликите със страната като цяло са предимно поради различната структура на
промишления сектор. Количеството вода, използвано за генерирани 1000 лв. БДС в промишлеността
(с охлаждане) също е по-малко в ЧБР, отколкото на национално ниво. Това би могло да предполага поефективно водоползване в района за басейново управление, в комбинация с различната структура на
промишления сектор.
ЧБР се характеризира със значително по-ниска стойност на този показател за селското стопанство в
сравнение със страната като цяло. Например, през 2017 г. стойността на показателя в Черноморския
басейнов район е била повече от 9 пъти по-ниска от средното за страната.
По отношение на сектора на услугите, в ЧРБУ са използвани по-големи количества вода (около два пъти
повече) за генерирани 1000 лв. БДС в периода 2014 - 2017 г. в сравнение с националните стойности, но
низходящата тенденция от предходните години се запазва.
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Таблица 3. Социално-икономическо значение: потребление на вода на генерирана БДС в ЧРБУ.
Потребление

на

Промяна

Средного

Средного

Темп на

2017/2014 г.

дишно за

дишно за

изменение

периода

периода

(2014 - 2017

2008 -

2014 -

/2008 - 2013)

2013 г.

2017 г.

%

%

%

%

2017

2016

лв. БДС

2015

2014

вода (в м3) / 1000

м3/

м3/

м3/

м3/

1000

1000

1000

1000

лв.

лв.

лв.

лв.

196

189

176

164

-16,24%

223

181

-18,64%

94

34

31

27

-71,48%

145

46

-68,12%

Общо за страната

28

11

11

11

-61,33%

31

15

-49,93%

ЧРБУ

27

20

18

16

-40,52%

26

20

-22,34%

19,6

2,8

2,6

2,2

-88,81%

34

6,8

-80,16%

7,2

2,3

1,9

0,1

-98,15%

34

2,9

-91,61%

76

98

93

75

-1,60%

92

85

-6,94%

9

10

13

8

-16,26%

14

10

-28,85%

Общо за страната

1.6

1,6

1,2

1,3

-17,29%

1,74

1,4

-17,57%

ЧРБУ

2,4

2,5

2,4

2,9

19,36%

3,3

2,6

-21,43%

Индустрии

(с

охлаждане)
Общо за страната

ЧРБУ
Индустрии

(без

охлаждане)

Индустрии

(без

охлаждане

в

сектор
производство

на

електроенергия)
Общо за страната

ЧРБУ
Селско стопанство
Общо за страната

ЧРБУ
Услуги

2.2.3. Водата като природен ресурс / обществено благо
В Черноморския район за басейново управление се срещат редки видове от растителния и животински
свят, както и местообитания с висока консервационна стойност.
Освен че са среда за местообитания на много видове, сладководните екосистеми на територията на
Черноморски басейнов район осигуряват широк спектър от пoлзи, които са от съществено значение за
благосъстоянието на човека, включително материални стоки като питейна вода и вода за напояване,
храна, както и ценни услуги като регулиране на наводненията, отдих и водни спортове, и естетически
ползи.
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Поради това, влажните зони се считат за едни от най-продуктивните екосистеми в света, тъй като те са
естествени местообитания за риби и мигриращи птици, осигуряват храна на местните общности,
контролират замърсяването и не на последно място - регулират водните потоци, като по този начин
спомагат за контрола на наводненията.
Влажните зони изпълняват екологични функции на регулатор на водния режим и са местообитания на
характерни растителни и животински екосистеми. На територията на ЧРБУ влажните зони биват
естествени водни обекти (най-известните са Дуранкулашко езеро, Шабленско езеро, Поморийско
езеро, Атанасовско езеро, Бургаско езеро, езерото Алепу) с постоянни води или морски крайбрежия.
В днешно време все повече хора се интересуват от отдих и водни спортове, включително
развлекателни дейности около реки, езера и влажни зони. Към настоящия момент, туризмът в
Черноморския район се фокусира основно върху дейности, свързани с морето и крайбрежните езера,
спа и уелнес (в близост до минерални извори), спортен и рекреационен риболов, наблюдение на птици
в защитените крайбрежни езера, екотуризъм в различни природни защитени зони (защитени зони и
територии, местности, резервати и паркове), както и посещения на културно-исторически обекти.
Поради това защитата на природата, опазването на екосистемите и осигуряването на добро качество
на водите в Черноморския басейнов район биха могли да привлекат повече туристи, което би
допринесло за развитието на региона, при условие, че тези услуги се развиват по устойчив начин.
Следователно, адекватният анализ и механизмите за възстановяване на разходите за водни услуги,
както и правилната оценка на разходите за околната среда, биха могли да подобрят устойчивото
използване на водните ресурси и да помогнат за запазването на екосистемите за бъдещите поколения.
Актуализираният икономически анализ за третия цикъл на ПУРБ ще предостави такъв анализ, който ще
бъде взет предвид при изготвянето на програмите от мерки в проекта на ПУРБ.
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3. Преглед на въздействието върху повърхностните и подземните
водни тела
Прегледът на въздействието се базира на причинно следствения модел за проследяване на
взаимодействията между обществото и околната среда - „Движещи сили – Натиск – Състояние Въздействие - Отговори“ (Фигура 1). Този модел се базира на разбирането, че обществото чрез своята
дейност упражнява натиск върху околната среда и по този начин въздейства върху нейното състояние,
като променя както качеството, така и количеството на природните ресурси. Информацията за тези
промени изискват адекватен отговор, респ. планиране и прилагане на мерки.
В настоящата глава ще бъдат разгледани и анализирани въздействията, т.е. резултатите от
антропогенния натиск, причиняващ влошаване на състоянието на повърхностните и подземните води.
Целта на този преглед не е да направи цялостна характеристика и оценка на риска или състоянието, а
да определи връзките между антропогенния натиск и въздействието върху повърхностните и
подземните води, както и да оцени степента на въздействието върху водните тела. Движещите сили и
натиска, които причиняват констатираните въздействия са разгледани в следващата Глава 4, тъй като
те са значими проблеми, които следва да бъдат разрешени. Процесът на разрешаване на проблемите
и подобряване на състоянието на водите е отговорът, който е обобщен в Глава 5.
Мониторингът е дейност, тясно свързана с анализа на натиска и въздействието, оценка на състоянието,
планиране на мерките за постигане на екологичните цели и с оценка на ефективността на приложените
мерки в процеса на басейново управление. Мониторингът бива контролен, оперативен и
проучвателен.
Мониторингът на повърхностните и подземните води е част от Националната система за мониторинг
на околната среда (НСМОС) и обхваща програми за контролен и оперативен мониторинг. Целта на
мониторинговите програми за контролен мониторинг е да осигурят необходимата информация за
оценка на състоянието на водите в рамките на РБУ. Оперативният мониторинг следва да определи
състоянието на водните тела в риск и да оцени промените, които са настъпили в резултат от
прилагането на програмата от мерки.
Проучвателният мониторинг, за разлика от контролният и оперативният, в повечето случаи не се
планира дългосрочно, а се назначава и изпълнява след инцидентно замърсяване от неизвестен
произход или проучване причини подпомагащи анализа на въздействието/състоянието. Такива са
случаите когато след своевременния анализ на резултатите от изпълнения мониторинг се установи
наличието на високи не типични концентрации на някои вещества.
БДЧР е създала мрежата за мониторинг на водите, която е проектирана и планирана, с цел да осигури
цялостна информация на всички елементи за качество, необходими за оценка екологичното и химично
състояние на повърхностните водни тела и количественото и химичното състояние на подземните
водни тела в рамките на ЧРБУ.
Мониторингът на водите се извършва по одобрени от министъра на околната среда и водите програми,
разработени от басейновите дирекции в съответствие със спецификата на водните тела и техните
характеристики. Действащата заповед за мониторинг за периода 01.06.2021 – 31.05.2022 г., както и за
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предходните
периоди
са
публикувани
https://www.bsbd.org/bg/index_bg_5381007.html

на

сайта

на

БДЧР:

Програмите се изпълняват в отделните си части от различни изпълнители, а именно:
- Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) към МОСВ: за провеждане на лабораторните и
полевите изследвания за състоянието на водите, провеждане на мониторинга на водите на
национално ниво в частта анализ на физикохимични, химични елементи и някои биологични елементи
за качество;
- Национален институт за метеорология и хидрология (НИМХ) към Българска академия на науките
(БАН): за изпълнение на мониторинга на количеството на водите/определяне на количеството на
водите в повърхностните и подземните водни тела;
- Институт по океанология към Българска академия на науките (ИО-БАН): за изпълнение на
мониторинга на крайбрежните води;
- Регионалните здравни инспекции (РЗИ) към Министерство на здравеопазването (МЗ) – провежда
мониторинг и контрол на качеството на водите, използвани за питейно-битови цели, на водите за
къпане и на минералните води, използвани за лечение, профилактика, питейно-битови цели,
бутилиране, хигиенни цели, спорт и отдих.

3.1. Повърхностни водни тела
Оценката на състоянието на повърхностните водни тела в Черноморски басейнов район е представена
във втори ПУРБ на ЧРБУ 2016 – 2021 г. и ще бъде актуализирана в третия цикъл, след изпълнението на
пълния шестгодишен цикъл на мониторинг, който обхваща различни хидроморфологични,
биологични, физико-химични параметри, специфични замърсители и приоритетни вещества. В
рамките на Споразумението между МБВР и МОСВ се актуализират класификационните системи за
оценка на екологичното състояние и методологиите за оценка на екологично и химично състояние в
рамките на дейности: „Разработване на национални подходи за оценка на хидроморфологичното
състояние на повърхностните водни тела и на национална методика за идентифициране и определяне
на силно модифицирани водни тела“; „Валидиране на типологията и класификационната система на
България за оценка на екологичното състояние на повърхностни водни тела от категории "реки",
"езера" и "преходни води" и „Методика за оценка на химичното състояние, с отразяване на
въздействието на изменението на климата върху състоянието на повърхностните води, включително
анализ на химичния натиск, въздействие, рискове и състояние“.
Актуализация и потвърждаване на типологията и границите на определените типове повърхностни
води – реки, езера и преходни води бяха извършени в рамките на проучване 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. Резултатите от проучването бяха
oтразени във втори ПУРБ на Черноморски басейнов район 2016 – 2021 г. В рамките на текущите
дейности по валидиране на типологията и класификационната система на България за оценка на
екологичното състояние на повърхностни водни тела от категории "реки", "езера" и "преходни води"
ще се дадат предложения за промяна на границите на отделните типове водни тела, при
необходимост, които ще бъдат отразени в третия ПУРБ.
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За целите на настоящия доклад обаче е извършен преглед на наличните към момента резултати от
мониторинга за периода 2015 - 2020 г. за всички наблюдавани елементи за качество, основни физикохимични параметри, специфични замърсители и приоритетни вещества във всички повърхностни
водни тела в ЧРБУ.
Целта на този преглед не е да направи цялостно характеризиране, а да определи връзките между
антропогенния натиск и въздействието върху водите.
Mониторинг на повърхностите води
Мониторинг на параметрите на повърхностните водни тела се извършва от Изпълнителната агенция
по околна среда (ИАОС) по отношение на качеството на повърхностните води, Института по
океанология към БАН по отношение на качеството на крайбрежните води и Националния институт по
метеорология и хидрология към БАН (НИМХ) по отношение на количеството на вътрешните
повърхностни води и подземните води. Целта на програмите за мониторинг е да предоставят
необходимата информация за оценка на състоянието на водните тела. Програмите за контролен
мониторинг извършват наблюдения на широк набор от параметри, важни за характеризирането на
повърхностните водни тела. Програмите за оперативен мониторинг предоставят данни за наблюдение
на параметрите, които водят до риск от постигане на целите и за промените във водните тела в
резултат от новопоявил се натиск или ефект от изпълнението на мерките.
Мониторингът на повърхностните води обхваща следните програми за категориите повърхностни води
„реки“, „езера“, „преходни води“ и „крайбрежни води“ на територията на ЧРБУ:
o

Програма за контролен и оперативен мониторинг на повърхностни води (матрица вода);

o

Програма за хидробиологичен мониторинг;

o

Програма за мониторинг на приоритетни вещества в седименти;

o

Програма за мониторинг на приоритетни вещества в биота;

o

Контролен мониторинг
водоснабдяване;

o

Програма за количествен мониторинг на повърхностни води.

на

повърхностни

води,

предназначени

за

питейно-битово

Програмите за мониторинг се актуализират всяка година, като се подготвят от БД въз основа на
планирания мониторинг в ПУРБ (Раздел 4) и резултатите от мониторинг от предишната година.
Програмите се съгласуват с ИАОС и утвърждават със ежегодна заповед на Министъра на околната
среда и водите4. Честотата на мониторинг на отделните показатели се определя от изискванията
Приложение V на РДВ към различните видове програми за мониторинг и варира от 4 до 12 пъти
годишно.
Мрежата за мониторинг на вътрешните повърхностни води на територията на ЧРБУ (реки, езера и
преходни води) включва 301 пункта за хидробиологичен мониторинг, от които 104 се използват и за
оперативен мониторинг и 210 пункта за физико-химичен мониторинг, от които 114 се използват и за
оперативен мониторинг. Освен това, като част от програмата за контролен мониторинг се използват

4

https://www.bsbd.org/bg/index_bg_5381007.html
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допълнителни пунктове за контролен мониторинг в повърхностните води за питейно-битово
водоснабдяване.5
Мониторингът на крайбрежните морски тела се извършва от Института по океанология на БАН в
сътрудничество с МОСВ и БДЧР. Има определени 37 пункта са за физико-химичен и химичен
мониторинг към програмата за контролен мониторинг, от които в 23 пункта се провежда и оперативен
мониторинг. По отношение на хидробилогичния мониторинг, 65 са пунктовете за контролен
мониторинг, от които в 42 пункта се провежда и оперативен мониторинг. Показателите, които са обект
на мониторинг, са разделени на четири основни групи - биологични елементи за качество, основни
физико-химични параметри, приоритетни вещества и специфични замърсители. Честотата на
мониторинг е от 4 до 12 пъти годишно.
Показателите, които са обект на мониторинг са разделени в следните основни групи:
- биологични елементи за качество (БЕК) – макрофити, фитобентос, фитопланктон (включително
хлорофил - а), макрозообентос и риби;
- хидроморфологични елементи за качество за категории повърхностни води „реки“, „езера“ и
„преходни води“ - непрекъснатост на реката, хидрологичен режим, морфологични условия и течения
и вълнение. Хидроморфологичните показатели за категория „крайбрежни води“ са скорост и посока
на доминиращите течения, вълнова експозиция, дълбочина, дънен субстрат;
- основни физико-химични елементи за качество (ФХЕК) - показатели температура, pH,
неразтворени вещества, електропроводимост, биогенни елементи (общ N, общ P, NH4-N, NO3-N, NO2N, P-PO4), разтворен кислород, наситеност с кислород, БПК, ХПК, желязо, манган, сулфати, хлориди и
др;
- специфични замърсители - органични вещества, тежки метали и металоиди, цианиди, феноли и
други специфични вещества;
- приоритетни вещества - силно токсични, устойчиви и леснобиоакумулиращи се вещества (45 бр.
показатели).
Въздействието от замърсяване с вредни вещества се проследява въз основа на резултатите от
мониторинга, при които в някои случаи са наблюдават превишения на нивата на СКОС за приоритетни
вещества и специфични замърсители. В случай, че превишенията при приоритетните вещества бъдат
потвърдени след изпълнението на пълната програма за мониторинг, съответните водни тела ще бъдат
оценени в лошо химично състояние. Превишението при специфичните вещества има подкрепяща роля
при оценката на екологичното състояние, при която решаващи критерии са биологичните елементи за
качество.
Следва да се отбележи, че допълнителните измервания на приоритетни вещества в седименти и биота
са извършени в рамките на настоящия цикъл на мониторинг. Предварителните резултати показват, че
някои биоакумулиращи вещества са проблематични, за които на европейско ниво са зададени много
ниски гранични стойности, с цел предпазване от непреки въздействия чрез хранителната верига. Това
са замърсители, които се разпространяват на големи разстояния поради своята дълготрайност.
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Например за живак или бромирани дифенилови етери това означава, че почти навсякъде в Европа се
докладва лошо химично състояние.
В процеса на прилагане на ПУРБ 2016 – 2021 г. БДЧР е възложила следния проучвателен мониторинг в
рамките на ОП “Изпълнение на проучвателен мониторинг в 7 участъка от определените зони за
възпроизводство на рибната фауна и изготвяне на окончателен списък със зоните за възпроизводство
на рибната фауна в Черноморски басейнов район, които да бъдат защитени от хидроморфологичен
натиск”, проведен за тригодишен период 2018-2020 г.
Като резултати от изпълнението са установени източниците на натиск при констатирано влошаване на
състоянието на повърхностни водни тела и неустановен източник на този натиск и бяха определени
зони за възпроизводство на рибната фауна (чрез проведен проучвателен мониторинг на риби за
определяне на зони в реки или участъци от реки, които да бъдат защитени от хидроморфологичен
натиск, с цел опазване на размножаването на рибните видове).

3.1.1. Оценка на въздействието за водните тела от категория "реки"
Различните видове натиск оказват специфично въздействие върху състоянието на повърхностните
води. Това въздействие се изразява в негативна промяна на различните параметри на състоянието на
водното тяло и влошаване на качеството на водната екосистема. Информацията, получена от
изпълнение на програмите за мониторинг на води се използва за оценка на степента на въздействие
на натиска върху водните тела, за оценка на екологичното и химично състояние на повърхностните
водни тела.
Въздействието вследствие на оказвания антропогенен натиск върху водните тела от категория "реки"
е оценено като са използвани наличните резултати за биологичните и физико-химичните елементи за
качество. Класификацията на състоянието за настоящия трети цикъл на ПУРБ не може да бъде
завършена преди да са събрани и анализирани всички полеви данни от шестгодишния мониторинг.
Допълнителни данни за мониторинг за всички елементи за качество ще бъдат събрани през 2021 г. и
ще бъдат налични за окончателните оценки на състоянието на повърхностните водни тела в третия
цикъл на ПУРБ. Тези нови данни ще дадат възможност за покриване на някои от настоящите пропуски
в данните и за намаляване на несигурностите.
Биогенно въздействие
При анализа на биогенното въздействие са проследени следните показатели: общ азот (N Тotal), азот
амониев (N-NH4), азот нитратен (N-NO3), азот нитритен (N-NO2), общ фосфор (P-Total) и ортофосфати
като фосфор (P-РО4). Констатирани са превишения по тези показатели в 94 бр. (60%) от общия брой
водни тела от категория „река“ (156 бр.). Най-засегнати от това въздействие са водните тела от тази
категория в поречията на р. Камчия, р. Провадийска, Мандренски и Севернобургаски реки. Резултатите
от направения анализ са представени на фигурата по-долу.
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Фигура 5. Констатирано биогенно въздействие за водни тела от категория "река" в ЧРБУ

Органично въздействие
Натискът от натоварването с органични вещества предизвиква изменението на кислородното
съдържание в повърхностните водни тела. Други показатели, които се повлияват от органичното
замърсяване са основните физикохимични показатели, в т.ч. рН – водороден показател, биологична
потребност от кислород за 5 денонощия, химична потребност от кислород - ХПК, общ органичен
въглерод и съдържание на соли (електропроводимост), както и БЕК (например за реките фитобентос и
дънни безгръбначни, а за езерата фитоплактон). Констатирани са превишения по тези показатели в 24
бр. (15%) от общия брой водни тела от категория „река“ (156 бр.). Най-засегнати от това въздействие
са водните тела от тази категория в поречията на р. Камчия и Севернобургаски реки. Резултатите от
направения анализ са представени на фигурата по-долу.

Фигура 6. Констатирано органично въздействие за водни тела от категория "река" в ЧРБУ
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3.1.2. Оценка на въздействието за водните тела от категория "езера"
Както при реките, антропогенното въздействие върху водните тела от категория "езера" е оценено
посредством използване на наличните резултати от биологичните и физико-химичните елементи за
качество. Както вече беше споменато, оценка на състоянието за настоящия цикъл на ПУРБ не може да
бъде завършена преди да са събрани и анализирани всички полеви данни от шестгодишния
мониторинг.
Въз основа на оценката на въздействието може да се направи заключението, че към момента биогенно
въздействие се констатира в 2 бр. (50%) – яз. „Поляница“ и яз. „Скала 1“ от общия брой водни тела от
категория „езеро“ (4 бр.). Резултатите от направения анализ са представени на фигурата по-долу.

Фигура 7. Констатирано биогенно въздействие за водни тела от категория „езеро“ в ЧРБУ

Органично въздействие се констатира в 1 бр. (25%) – яз. „Скала 1“ от общия брой водни тела от
категория „езеро“ (4 бр.). Резултатите от направения анализ са представени на фигурата по-долу.

Фигура 8. Констатирано органично въздействие за водни тела от категория „езеро“ в ЧРБУ
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3.1.3. Оценка на въздействието върху водните тела от категория "преходни
води"
Преходните водни тела са водни тела между сушата и морето, например повърхностни водни тела в
близост до устията на реки, които са частично солени по характер в резултат на близостта им до
крайбрежните води, но които са значително повлияни от сладководни потоци.
Антропогенното въздействие върху водните тела от категория "преходни води" е оценено като са
използвани наличните резултати за физико-химични елементи за качество. Както вече беше
споменато, класификацията на състоянието за настоящия цикъл на ПУРБ не може да бъде завършена
преди да са събрани и анализирани всички полеви данни от шестгодишния мониторинг.
Следва също така да се отбележи, че в предишните цикли на планиране не са определени гранични
стойности за преходни водни тела от тип R16 (черноморски речни лимани), с изключение на
класификационната система за макрофити. Поради това не е възможно да се направи съдържателна
оценка на състоянието. Въпреки това, с цел да се посочат някои от проблемите, за целите на настоящия
доклад е използвана „най-малко строгата“ комбинация от прагови стойности за типовете води от
категория "реки" (R10, R11), за да се направи предварителен преглед на състоянието на преходните
води - особено по отношение на показателите за биогенни вещества и органично замърсяване.
Методологията за характеризиране на водните тела с код R16 ще бъде разработена в рамките на
текущия цикъл на планиране.
Биогенно въздействие се констатира в 20 бр. (71%) от общия брой водни тела от категория „преходни
води“ (28 бр.). Резултатите от направения анализ са представени на фигурата по-долу.

Фигура 9. Констатирано биогенно въздействие за водни тела от категория "преходни води" в ЧРБУ

Органично въздействие се констатира в 3 бр. (11%) от общия брой водни тела от категория „преходни
води“ (28 бр.). Резултатите от направения анализ са представени на фигурата по-долу.
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Фигура 10. Констатирано органично въздействие за водни тела от категория "преходни води" в ЧРБУ

3.1.4. Оценка на въздействието върху водните тела от категория „крайбрежни
води”
Както при реките, антропогенното въздействие върху водните тела от категория "крайбрежни води" е
оценено посредством използване на наличните резултати от биологичните и физико-химичните
елементи за качество. Както вече беше споменато, оценка на състоянието за настоящия цикъл на ПУРБ
не може да бъде завършена преди да са събрани и анализирани всички полеви данни от шестгодишния
мониторинг.
Въз основа на оценката на въздействието може да се направи заключението, че към момента биогенно
въздействие се констатира в 2 бр. (12 %) от общия брой водни тела категория „крайбрежни води“ (17
бр.). Това са крайбрежно морско тяло „от Дуранкулак до н. Шабла“ с код BG2BS000C001 най-северното
тяло, морска граница с Румъния) и „от Каварна до н. Галата“ с код BG2BS000C1013. Резултатите от
направения анализ са представени на фигурата по-долу.

Фигура 11. Констатирано биогенно въздействие за водни тела от категория "крайбрежни води" в ЧРБУ
Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ ,
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Не се констатира органично въздействие върху крайбрежните води. Резултатите от направения анализ
са представени на фигурата по-долу.

Фигура 12. Констатирано органично въздействие за водни тела от категория "крайбрежни води" в ЧРБУ

3.2.

Подземни водни тела

Оценката на състоянието на подземните водни тела е представена във втория цикъл на ПУРБ от 2016г.
и ще бъде актуализиранa в третия ПУРБ 2022-2027 г., след изпълнението на пълния шестгодишен цикъл
на мониторинг, който обхваща различни физико-химични показатели и специфични замърсители,
както и данни за нива на кладенците и дебити на изворите.
В рамките на Споразумението между МБВР и МОСВ се извършва актуализация на очертаването и
характеризирането на подземните води, както и национално проучване на качеството и оценка на
водовземането от подземни води, както и национално проучване на качеството и оценка на
водовземането от подземни води. Резултатите ще бъдат отразени в ПУРБ 2022-2027 г., така че на този
етап не е възможно да се предостави изчерпателна актуализация на състоянието на подземните водни
тела. За целите на настоящия доклад обаче е извършен преглед на наличните към момента резултати
от мониторинга за периода 2015 - 2020 г. за всички наблюдавани елементи за качество за всички
подземни водни тела в ЧРБУ. Целта на този преглед е да се определят връзките между антропогенния
натиск и въздействието върху водите.
Mониторинг на подземните води
Оценките на количественото и качественото състояние на подземните водни тела се изготвят въз
основа на данни, натрупани в изпълнение на НСМОС, част от която са и програмите за мониторинга на
подземни води: Програма за мониторинг на химичното състояние на подземните води и Програма за
мониторинг на количественото състояние на подземните води.
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Мрежата за мониторинг на подземните води се състои от пунктове за мониторинг за оценка на
химичното състояние на подземните води, в т.ч. мониторингови пунктове в зоните за защита на
питейните води, както и пунктове за оценка на количественото състояние.
Пробонабирането и химичния анализ на водата от пунктовете за мониторинг на химичното състояние
се извършват от ИАОС. Измерените показатели за подземни води са разделени на четири групи:
• Основни физико-химични параметри (разтворен кислород, рН, електропроводимост, нитратни
йони (NO3), амониеви йони (NН4), температура, перманганатна окисляемост, обща твърдост, калций,
магнезий, хлориди, натрий, калий, сулфати, хидрокарбонати, карбонати, сух остатък, флуориди);
• Допълнителни физико-химични параметри (нитритни йони (NO2), фосфати (PO4), общо желязо,
манган, цианиди общо);
• Специфични неорганични замърсители на подземните води (метали и металоиди – олово,
кадмий, арсен, живак, мед, цинк, никел, хром общ, хром – тривалентен, хром – шествалентен,
стронций (от природен произход), α – активност, β – активност, естествен уран, Радий R226);
• Специфични органични замърсители на подземните води (органични вещества общо 65, сред
които органични вещества – трихлоретилен, тетрахлоретилен, алдрин, атразин, DDT/DDD/DDE,
диелдрин, дрини, ендосулфан, ендрин, метоксихлор, HCH – съединения, пропазин, симазин,
хептахлор, хлордан, 2,4 Д, ацетохлор, пендиметалин, флутриафлор, триадименол, манкоцеб,
тебуконазол, хлорпирифос, трифлуоралин, алахлор, циперметрин, хлорпирифос-етил, имидаклоприд,
тиаклоприд и др.).
Програмата за контролен и оперативен мониторинг на подземните води се разработва в съответствие
с утвърдена национална „Методика за планиране на мрежи и програми за мониторинг на подземните
води“. Честотата на пробонабиране и избора на показатели за всеки отделен мониторингов пункт се
определят след анализ и оценка на резултатите от предходните години, като се взема предвид и
местоположението на пункта и естествените характеристики на ПВТ. Честотата на контролния
мониторинг, планирана съгласно методиката е 1 , 2 и 4 пъти годишно за основните и допълнителните
физико-химични показатели и метали и металоиди. За органичните вещества честотата е 1 път на
година, а само за отделни показатели - 2 пъти годишно. Честотата на мониторинг в пунктовете за
оперативен мониторинг е следната: мониторинг на основни физико-химични показатели с честота 2
или 4 пъти годишно; допълнителни физико-химични параметри и метали и металоиди 1, 2 и 4 пъти
годишно. За органичните вещества честотата е 1 път на година, а само за отделни показатели - 2 и 4
пъти годишно. Като допълнителна информация за оценка на химичното състояние се използват и
наличните резултати от собствен мониторинг. Съгласно програмата за контролен и оперативен
мониторинг, изпълнявана през 2020 г., ПВТ на територията на ЧРБУ се наблюдават със 137 броя пункта.
Програмите за мониторинг на подземни води се актуализират ежегодно и се одобряват със заповед на
Министъра на околната среда и водите.

3.2.1. Оценка на въздействието върху количеството на подземните води
Мрежата за мониторинг на подземните води се състои, освен от пунктове за мониторинг на химичното
състояние на подземните води, така и от пунктове за количествен мониторинг (измерване на водните
нива в кладенци и дебита на изворите). Количественият мониторинг се извършва от НИМХ по
споразумение, сключено между НИМХ и МОСВ. Програмата за количествен мониторинг на подземните
води на територията на БДЧР включва общо 36 водни тела и 75 пункта.
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Ресурси на подземните води
Всяка година НИМХ извършва оценка на естествените и разполагаемите ресурси на ПВТ и за всички
подземни водни тела в Р България определя количествата, необходими за сухоземните екосистеми,
пряко зависещи от подземните води. Тези оценки и данните за разрешените за водовземане водни
количества от подземни води в ЧРБУ, се използват при определяне на свободните водни количества
на подземните водни тела.
Оценката на въздействието от черпените водни количества е свързана с понижението на водните нива
в ПВТ. В изпълнение на изискванията на Наредба №1/2007 г. за проучване, ползване и опазване на
подземните води, БДЧР ежемесечно определя свободните водни количества за всяко подземно водно
тяло, което е основа за извършване на преценка на заявените водовземания с наличните водни
количества. Съгласно изготвените и публикуваните на интернет страницата на БДЧР, Регистри на
свободните водни количества на подземните водни тела по месеци, съотношението на разрешените
водни количества за периода 2015 - 2020 г. към наличните ресурси на подземните води е относително
стабилно. В следствие на стартиралото изпълнение на мерките, заложени в ПУРБ 2016-2021 г. за
запазване и предотвратяване влошаването на количественото състояние на подземните води на
територията на ЧРБУ, през 2020 г. се наблюдава положителна тенденция към намаляване броя на
подземните водни тела, непостигащи добро количествено състояние, в сравнение с оценката,
извършена в рамките на последния ПУРБ, при която 6 (шест) ПВТ са идентифицирани в риск по
количество, от които 2 ПВТ в лошо количествено състояние по Тест: Интрузия на солени или замърсени
води.
Данните от началото на 2016 г. показват значителен натиск от водовземане в 11 ПВТ, при които
експлоатационният индекс (съотношението на водовземането от подземни води към наличните водни
ресурси) е бил над 40%. Към началото на 2020 г., количественото състояние на подземните водни тела
в ЧРБУ е оценено като добро, като за 6 ПВТ експлоатационния индекс е над 40%.

3.2.2. Оценка на въздействието върху качеството на подземните води
Изискванията (стандартите за качество) по отношение на качеството на подземните водни тела са
посочени в Приложение 1 към Наредба №1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на
подземните води. Оценката на антропогенното въздействие върху подземните води в ЧРБУ се базира
на праговите стойности, определени през втория цикъл на ПУРБ (приложение 4.2.10 от плана). Тези
стойности, както и методологиите за характеризиране на подземните води, ще бъдат актуализирани
за настоящия трети цикъл на плановете в рамките на продължаващ в момента проект, в рамките на
дейност „Актуализиране на границите и характеризирането на подземните водни тела в риск,
включително оценка на натиска и оценка на риска и на състоянието“, включваща:




Методически подход за прецизиране на очертаването и допълнително характеризиране на
подземните водни тела;
Методология за определяне на прагови стойности и фонови нива за подземните води;
Идентифициране на водни и/или сухоземни екосистеми, и на повърхностни водни тела с които
подземното водно тяло е свързано;
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Очертаване и характеризиране на подземни водни тела, включително оценка на количествените
и качествените натиски върху подземните водни тела;
Определяне на прагови стойности и фонови нива в подземните водни тела;
Оценка на количественото и химичното състояние на подземните водни тела.

Поради това, представената оценка е предварителна, като основната й цел е да се идентифицират
основни проблеми по отношение на качеството на водите в следствие на констатираните превишения
на показателите с отклонения от стандартите за качество.
При оценка на въздействието върху качеството на подземните води се констатира, че при 21 от 40-те
ПВТ, т.е. при 52.5 % от ПВТ за периода 2015-2020 г. се наблюдават средни стойности на определени
показатели над стандартите за качество. Повишените нива на нитрати са типичен индикатор за
антропогенен натиск от интензивно земеделие и стари замърсявания. ПВТ с отклонения над
стандартите за качество по показатели манган и желязо обикновено не се дължат на замърсяване, а на
субективни фактори и естествен произход. Към настоящият момент се извършва актуализация на
Методика за фоновите и праговите стойности на подземните водни тела, след прилагането на която
при изготвяне на оценките на химичното състояние към ПУРБ 2022 – 2027 г. се очаква тези оценки да
бъдат коригирани. Проблеми с качеството на подземните води в ЧРБУ са свързани и с повишени
концентрации на показателите: електропроводимост, хлорни йони и натрий в определени участъци
граничещи с Черно море, в които е установено привличане на солени води – морска интрузия.
Резултатите от направения анализ за подземните води е представен на Фигура 13.

Констатирано въздействие върху подземните
водни тела в ЧРБУ

48%

52%

ПВТ с констатирано въздействие, %
ПВТ без констатирано въздействие, %
Фигура 13. Констатирано въздействие върху подземните води в ЧРБУ

При направения анализ на въздействието от опасни вещества (специфични замърсители – метали и
металоиди, и органични вещества) се констатира въздействие върху 3 ПВТ, като замърсяванията са
локални и анализите не показват тенденции за разпространяване на замърсителите в съоръжения за
питейно-битово водоснабдяване, експлоатирани от ВиК-Варна.
След определяне на фоновите и прагови стойности за подземните водни тела в резултат от
извършваните проучвания, тези резултати могат да бъда променени в проекта на ПУРБ.
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4.

Значими проблеми в управлението на водите

4.1.

Повърхностни води

4.1.1. Замърсяване с биогенни вещества
Освен от кислород водните организми се нуждаят и от азот, фосфор и други химични елементи под
формата на различни разтворими съединения. Тези химични елементи се наричат биогенни
(хранителни) вещества. Биогените са вещества, използвани от организмите по време на жизнения им
цикъл за хранене, растеж и възпроизвеждане. Във водите протичат процеси на естествената
еутрофикация, която като цяло е бавнопротичащ процес и зависи от географското местоположение на
водните обекти, честотата и количеството на валежите, от характера на постъпващите води, тяхната
степен замърсеност и вида на замърсителите, релефа и земеползването в района и не на последно
място климатичните промени. В естествените системи обаче е необходим баланс между наличността
на биогенни вещества и усвояването им, така че дадена екосистема да може да функционира
правилно. Когато този баланс се наруши, екосистемата се трансформира, тъй като недостига или
изобилието на тези вещества се отразят негативно върху водните организми и качеството на водата,
включително настъпват и промени в трофичните връзки. Недостигът на някои от тези елементи води
до ограничаване на растежа на растенията. Свръхобогатяване на водите с хранителни вещества, главно
под формата на нитрати и фосфати, води до еутрофикация - процес, който оказва отрицателно
въздействие върху биологичното разнообразие, качеството на водата и естетическата й стойност. В
резултат от тези повишени нива на биогените и в комбинация с все по-ясно изразените климатични
промени през последните години, във водните обекти все по-често превес има антропогенната
еутрофикация.
Еутрофикацията обикновено се изразява в интензивно развитие на водна растителност и „цъфтеж” на
водата. Еутрофикацията води до изчерпване на кислорода във водата през тъмната част от
денонощието, когато растенията дишат, но не фотосинтезират и често резултатът е замори по рибите
и другите водни организми, които дишат разтворен във водата кислород. В такива води, освен че се
променят растителният и животинският свят, се влошава и качеството на водата. Тя става негодна за
редица стопански цели. В повлияните от човека екосистеми основен източник на биогенни елементи
са земеделието заради торовете, които не се използват напълно и преминават в подземните води, и
отпадъчните води от канализациите.
Замърсяването на повърхностните водни тела с биогени оказва пряко въздействие върху тяхното
екологично състояние/потенциал.
Характеризирането и оценката на процесите на еутрофикация във водните тела се свързват със
следните въздействия върху водните екосистеми:
 Обогатяване с хранителните вещества (биогени) – азотни, фосфорни съединения и показатели за
органично замърсяване (БПК, ХПК);
 Засилено първично производство / биомаса;
 Цъфтеж на водорасли;
 Промени в таксономичния състав на водораслите/ растенията;
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 Повишено фиксиране на въглерода;
 Намалени/повишени нива на кислород, създаващи предпоставки за аноксия и последвалите
негативни ефекти върху флората и фауната;
 Намалено разнообразие на бентосната фауна.
(източник: Ръководство 23 от 2009 г. към РДВ за оценка на еутрофикацията))
Експресното идентифициране на евентуални процеси на еутрофикация включва:
1. съдържанието на биогени;
2. анализ на съдържанието на Хлорофил А (показател за засилено първично производство /
биомаса);
3. цъфтеж на водорасли;
4. намалени / повишени нива на кислород, създаващи предпоставки за аноксия.
При регистриране на признаци за съществуващ процес на еутрофикация се пристъпва към анализ на
таксономичния състав и биомасата на планктонни водорасли и водни растения (макрофити).
Регистрираните процеси на еутрофикация в повърхностните водни тела на територията на ЧБР са
свързани основно със следните видове антропогенен натиск:
 Заустване на отпадъчни води от населени места
 Заустване на отпадъчни води от промишлеността
 Внос на азотни и фосфорни торове от селското стопанство (земеделие);
 Внос на фосфор от животновъдството
На глобално ниво азотът и фосфорът вече надхвърлят световните граници за екологична сигурност,
което представлява сериозна заплаха за живота на Земята, както и за климата. Европа има значителен
принос към тази форма на замърсяване6. Днес биогените елементи се определят като едни от
основните замърсители на повърхностните води в Европа.
Емисиите и замърсяването с биогенни вещества е един от най-значимите проблеми и в ЧРБУ.
Индикатори за оценка на замърсяване с биогенни вещества - влошаване на състоянието по показатели:
азот; фосфор; амоняк; нитрати; нитрити, фосфати; БЕК.

6

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nitrogen-and-phosphoruspollution_en
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4.1.1.1.

Замърсяване с биогенни вещества от земеделието

Връзките между движещите сили, натиска, състоянието и въздействието са представени по-долу.

ДВИЖЕЩИ СИЛИ
Селскостопански
дейности - отглеждане
на култури, които
изискват торене,
животновъдство

НАТИСК
Изкуствените и естествените торове, които се влагат в почвите
се просмукват в повърхностните и подземните води.
Съхранението на оборски тор на открити пространства
директно върху почвата води до освобождаване на
парникови газове в атмосферата, които впоследствие се
отлагат обратно в почвата и водните повърхности. Течния тор,
извличан от оборския тор също допринася за внасяне на азот и
фосфор в почвите и водите.

СЪСТОЯНИЕ
Повишените концентрации на
биогенни в повърхностните води
засилват първичното производство
на биомаса (растеж на водорасли),
като същевременно се отнема
кислорода от средата и по този
начин предизвикват еутрофикация
на повърхностните води.

ВЪЗДЕЙСТВИЕ
Еутрофикацията предполага редица неблагоприятни
въздействия върху околната среда, които водят до
загуба на биологично разнообразие. Токсичният
цъфтеж на водораслите, който понякога се
наблюдава заедно с еутрофикацията, представлява
заплаха за човешкото здраве и за водния живот.

Фигура 14. Връзки между движещите сили, натиска, състоянието и въздействието от замърсяване с
биогенни вещества от земеделието

Развитие на движещите сили и натиска
През последното десетилетие земеделската продукция в България се е увеличила с над 50%, а
производството на месо - с 48%.7. Това предполага много интензивно развитие на селскостопанските
дейности, което води до повишен натиск върху околната среда.
Селскостопанският сектор допринася за емисиите на биогенни вещества чрез използването на
изкуствени и естествени торове, както и с емисии на азот в атмосферата. Както емисиите в
атмосферата, така и използването на торове се е увеличило значително от 2010 г. насам, което е довело
до увеличаване на натиска върху повърхностните водни тела. Тенденцията в потреблението на
минерални торове в ЧРБУ е представена на Фигура 15 (изчислено въз основа на данни от Corine Land
Cover за 2018, Евростат и НСИ). Средната доза минерални азотни торове в ЧБР се изчислява на 123 кг/ха
обработваема земя и се е увеличила с 67% от 2010 г. насам. Потреблението на фосфорни торове също

7

Представените в настоящия раздел стойности са калкулирани въз основа на налични статистически данни от
НСИ и Евростат.
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следва възходяща тенденция. Понастоящем, използването на минерални фосфорни торове се
изчислява на средно 12 кг Р/ха обработваема земя и се е увеличило с 137% от 2010г. насам.
Въпреки че реколтата в България бележи стабилна тенденция към увеличение, ефективността на
използването на торове, изразена в тонове култури на кг вложен тор, е намаляла от около 37 кг/т през
предходното десетилетие до под 30 кг/т през последните 6 години. Емисиите в атмосферата са в
следствие на складирането и влагането в почвата на оборски тор, поради което са тясно свързани с
отглеждането на животни и производството на месо. Не е изненада, че наличните данни показват
увеличение на емисиите на амоняк и азотни оксиди от селското стопанство с 20% от 2011 г. насам.
Повишените нива на общ фосфор и азот в определени райони може да се дължи, освен от източници
на натиск от заустване на отпадъчни води от населени места и промишленост, и от внасяне на торове
от земеделието, така от развитие на интензивно животновъдство (по-подробна информация е дадена
в точки 4.1.1.2. и 4.1.2).
Цялостното заключение е, че през последното десетилетие селското стопанство продължава да е един
от значимите видове натиск върху повърхностните и подземните водни тела в ЧРБУ. Това се изразява
във високите концентрации на азот и фосфор във водните тела от категория "реки" във водосбори с
голям процент обработваеми земеделски земи, както и водни тела от категориите "езера", "преходни
води" и "крайбрежни води", в които постъпват значителни товари от биогени. Обръщането на тази
тенденция, която е причина за влошаване на състоянието на много водни тела, ще изисква значителни
междусекторни усилия и следва да не се ограничава единствено до програмата от мерки в
Директивата за нитратите.

Фигура 15. Приблизително количество азотни и фосфорни торове на хектар обработваема земя в ЧРБУ.

Въздействие
Комбинираното въздействие на замърсяването с биогенни вещества от земеделието и от други
източници е описано в глава 4.1.1.3.
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4.1.1.2.

Замърсяване с биогенни вещества от отпадъчни води от населени
места и производствени обекти

Връзките между движещите сили, натиска, състоянието и въздействието на замърсяването от градски
и индустриални източници са представени в каретата по-долу.

ДВИЖЕЩИ СИЛИ
Урбанизация
Промишленост

НАТИСК
Заустването на частично пречистени или непречистени
отпадъчни води от градовете, селата, селищни
образувания, вилни зони, курортни комплекси,
ваканционни селища и промишлените предприятия са
причина за прекомерно натоварване на повърхностните
водни тела с биогенни елементи.
Незакритите стари общински сметища, които не са
рекултивирани и не отговарят на екологичните изисквания.
Замърсяване с хранителни вещества при отглеждане на
аквакултури в рибовъдни сладководни стопанства и мидени
ферми в морски води

СЪСТОЯНИЕ
Повишените концентрации на
биогени в повърхностните
води засилват процесите на
еутрофикация в тях.

ВЪЗДЕЙСТВИЕ
Еутрофикацията предполага редица неблагоприятни
въздействия върху водната среда, водещи до загуба на
биологично разнообразие и цъфтеж на водорасли, което
представлява заплаха за водните екосистеми

Фигура 16. Връзки между движещите сили, натиска, състоянието и въздействието на замърсяването с
биогенни вещества от отпадъчни води от населени места и производствени обекти

Развитие на движещите сили и натиска
Източниците на емисии на биогени от населени места и индустриалните зони са зауствания на
отпадъчни води в канализационните системи на населените места и от производствени обекти. Освен
това, биогенните вещества достигат до повърхностните води чрез атмосферни емисии, генерирани от
транспорта и промишлеността.
През последните години са направени значителни инвестиции в инфраструктурата за събиране и
пречистване на отпадъчните води, както е подробно описано в глава 5.1. Въпреки това, все още част от
населението в ЧБР не е свързано с канализационните мрежи и с пречиствателни станции за отпадъчни
води или липсват изобщо изградени такива, което представлява замърсяване от точкови източници
при изградени канализационни системи без необходимите пречиствателни станции и от дифузни
източници в районите, които не са свързани с канализационна система или са извън населените места.
Изискването за изграждане на селищни канализационни мрежи и пречиствателни станции за
отпадъчни води произтича от националното законодателство, което напълно транспонира
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изискванията на европейското законодателство - Директива 91/271/ЕЕС, относно пречистване на
отпадъчни води от населени места. Важни дефиниции при прилагането на изискванията на Директива
91/271/ЕЕС са:
- „Агломерация” – означава територия, в която населението и/или икономическите дейности са
достатъчно концентрирани, за да бъдат отпадъчните води от населеното място събирани и отвеждани
в селищна пречиствателна станция или в крайна точка на заустването им;
- 1 еквивалент жител (е.ж.) – означава органичен биоразградим товар за денонощие, който има
биохимична потребност от кислород за 5 денонощия (БПК5) 60 г кислород;
- чувствителни зони – характеризира водоприемник, който се намира или има риск да достигне
състояние на еутрофикация – обогатяване с биогенните елементи азот и фосфор.
Въз основа докладването по Директивата за пречистването на градските отпадъчни води може да се
твърди, че товарите от отпадъчни води, зауствани директно в приемника от агломерации в ЧРБУ, са
еквивалентни на 24 934 е.ж., което представлява малко над 1,7% от общия товар. Този процент
вероятно изглежда малък, но поради липса на пречистване може да има значително местно
въздействие по отношение на натоварванията от замърсяване.
Натискът от туризма също следва да бъде отбелязан, тъй като той е тясно свързан с агломерациите.
Броят на нощувките в местата за настаняване на туристи в ЧБР се е увеличил през 2019 г. с около 57%
от 2010 г. насам. Този допълнителен натиск е смекчен до голяма степен от от изградените и влезли в
експлоатация нови пречиствателни станции на населените места и от реконструирани и новоизградени
канализационни мрежи на населените места. Този вид натиск за ЧРБУ е значим, и оказва съществено
въздействие върху повърхностните води от категория „крайбрежни води“.
Всички агломерации с повече от 2 000 е.ж. следва в определен срок да изградят централизирана
канализационна мрежа за събиране и отвеждане на отпадъчните води и да осигурят биологично
пречистване. За всички агломерации с над 10 000 е.ж., които заустват в отпадъчните води във
водоприемник, който е определен за чувствителна зона, освен биологично пречистване следва да
бъде осигурено и отстраняване на биогенни елементи азот и фосфор до съответните концентрации. По
този начин водоприемникът се предпазва от допълнителна еутрофикация и се цели подобряване в
неговото състояние. Съгласно действащата към момента Заповед № РД-970/28.07.2003 г., на
министъра на околната среда и водите, чувствителните зони в повърхностните водни обекти в ЧРБУ са:
с начало „Черно море, от границата при с. Дуранкулак“ и край „Черно море до границата при с.
Резово“, както и „Всички водни обекти във водосбора на Черно море на територията на Р България“.
Съгласно Заповедта цялата територия и акватория на ЧРБУ попада в чувствителна зона.
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Фигура 17. Относителен дял на населението, свързано с обществена канализация и пречистване в ЧРБУ

В териториалния обхват на ЧРБУ са определени 53 бр. агломерации над 2 000 е.ж. (между 2 000 е.ж. и
10 000 е.ж. са 33 бр., а тези с над 10 000 е.ж. – 20 бр.), с общ товар на отпадъчните води 1 454 536
еквивалент жители, за които следва да се осигури съответствие с гореописаните изисквания. (Фигура
18).
Актуална информация за официално предоставените данни до ЕК за изградеността и състоянието на
канализационните
системи
в
България
са
публикувани
на
сайта
на
МОСВ
https://www.moew.government.bg/bg/vodi/opazvane-na-vodite-ot-zamursyavane/kanalizacionnisistemi/dokladi/, както и на сайта за визуализиране на данните, докладвани от държавите-членки на ЕС
по Директива 91/271/ЕИО за пречистване на градските отпадъчни води:
https://dev.oieau.fr/uwwtd_bg/agglomerations/connection и https://dev.oieau.fr/uwwtd_bg/uwwtps/treatment

Фигура 18. Дял на товара от агломерациите в съответствие с големината им в ЧРБУ
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Основният източник на замърсяване на повърхностните водни тела с биогени на територията на ЧРБУ
са канализационните системи за отпадъчни води от населени места и курортните комплекси, и
промишлеността. Те формират основните товари за азот и фосфор (биогенно въздействие, показатели
общ N и P, N-NH4, N-NO3, N-NO2, P-PO4), както и свързаните с тях показатели за органично въздействие
(БПК5 и ХПК). Характерно за курортните ПСОВ на територията на ЧРБУ е, че имат ясно изразена сезонна
натовареност, предвид туристическия сезон, концентриран през летните месеци.
Мерките в трети ПУРБ за намаляване на замърсяването с биогени следва да подкрепят усилията на
местните администрации в басейновия район към осигуряване на финансиране и изпълнение на
действия, свързани с пдобряване на пречистването на отпадъчните води от населени места.
Тъй като отпадъчните води формират съществена част от натоварването с биогенни елементи на
водите в обхвата на Черноморския басейнов район и този вид натиск се отчита като значим за района,
планирането (респективно изпълнението на вече планирани) на такъв тип мерки в третия ПУРБ следва
да продължи до осигуряване на 100 % изграденост на канализационните мрежи на населените места
и осигуряване на подходящо пречистване на отпадъчните води чрез ПСОВ (канализационни системи).
Натоварването с биогени от промишлени източници е в резултат най-вече от заустването на отпадъчни
води от промишлени обекти, от които се формират биоразградими промишлени отпадъчни води и
атмосферните емисии. В отделните речни басейни този процент варира в зависимост от степента на
развитие на индустриалните отрасли (хранително-вкусова промишленост, химическа промишленост
и др.). В ЧРБУ товарите на заустваните промишлени отпадъчни води оказват незначително въздействие
в сравнение със заустването на отпадъчни води от населените места. Трябва да се отбележи, че през
последните години емисиите на азотни оксиди намаляват, а емисиите на амоняк са сравнително
постоянни.
Отглеждане на аквакултури и други водни организми
Рибовъдство/ Аквакултури
Рибовъдството се проявява преди всичко като точков източник на натиск при интензивното отглеждане
на риба в изкуствено създадени проточни басейни (рибарници). При тази форма на рибовъдство се
осигурява постоянен приток на вода, черпена от близко разположени водни обекти (реки, канали,
сондажи, кладенци), която поддържа необходимото ниво на разтворен кислород в рибовъдните
басейни. Преминавайки през тях водата се зауства в близко разположен воден обект, и може да бъде
обогатена с биогенни вещества от жизнената дейност на аквакултурите, в т.ч. и неусвоена храна.
Посочените фактори предизвикват повишаване нивата на биогените във водните екосистеми, водещи
от своя страна до цъфтежи на водорасли и силно понижение на кислорода през тъмния период от
денонощието. Като резултат се наблюдава дебалансиране на физико-химичното състояние на водната
екосистема, които предизвикват лошо състояние на БЕК и като крайно негативно последствие могат да
доведат до замори на отглежданата риба, когато кислородът достига критично ниски нива в ранните
часове на денонощието.
Дифузно замърсяване на водните тела от рибовъдни дейности се наблюдава при интензивното
отглеждане на аквакултури в садкови стопанства, разположени в големи, дълбоки язовири и при
полуинтензивното (свободно) отглеждане на аквакултури в средни и малки язовири. Дифузният натиск
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върху водоемите може да се предизвика от жизнената дейност на аквакултурите и органичното
разграждане на неусвоената от тях храна (обикновено богата на протеини). Посочените фактори
предизвикват повишаване нивата на биогените, водещи от своя страна до цъфтежи на водорасли и
силно понижение на кислорода през тъмния период от денонощието. Като резултат се наблюдава
дебалансиране на физико-химичните фактори във водната екосистема, които предизвикват лошо
състояние на биологичните елементи и като крайно негативно последствие могат да доведат до
замори на отглежданата риба, когато кислородът достига критично ниски нива в ранните часове на
денонощието.
На територията на ЧРБУ се извършва рибовъдство в риборазвъдни сладководни стопанства,
разположени в средни и малки язовири (повърхностни води от категории „река“ и езеро“).
По отношение на крайбрежните води, дифузно замърсяване с биогени може да бъде причинено и от
дейностите, свързани с отглеждане на аквакултури (местни Черноморски риби и неместни видове като
ципура, скумрия, лаврак и дъгова пъстърва, скариди, двучерупчести мекотели като черноморски миди
и стриди от вида Crassostrea gigas) чрез изграждане на рибни (мидени) ферми в морските води и поточно от изкуственото им хранене и отделящия се остатъчен материал по време на жизнен цикъл.
Към момента има издадено разрешително за една рибна ферма с планирано отглеждане на риби в
садки. Основно дейностите по отглеждане на аквакултури са насочени към отглеждане на черни миди
в мидени ферми с естествено хранене на мидите от морската среда.

4.1.1.3.

Комбинирано въздействие на замърсяването от биогенни вещества

Въздействието на замърсяването с биогени се изразява в повишени концентрации на азот и фосфор,
което в реките, езерата и язовирите се изразява в промяна на състоянието на биологичните елементи
за качество и поддържащите физико-химични елементи за качество, а за преходните води и
крайбрежните морски води и в нивата на хлорофил-а и прозрачността (дълбочина по Секи, m).
Превишенията на границите за „добро“ екологично състояние за тези показатели са резултат от
комбинирани източници на замърсяване. Въз основа на предварителните оценки на баланса на
биогенни вещества в районите за басейново управление става ясно, че основната част от
въздействията са причинени от дифузно замърсяване, за което земеделието има главен принос.
Въпреки че през последното десетилетие е постигнат голям напредък в ограничаването на натиска и
въздействието от отпадъчни води от населените места (особено заустването на непречистени градски
отпадъчни води), предварителните изчисления на азотния баланс показват, че селскостопанският
сектор е отговорен за около 95% от антропогенното замърсяване с азот и 86% от замърсяването с
фосфор в повърхностните води. Това не е изненадващо, като се имат предвид представените по-горе
тенденции за използване на торове. Прекомерното или неправилното използване на органични и
минерални торове допринася излишъка от азот да бъде отнесен в близките водни течения или
подземните води.
Следва също така да се отбележи, че повишаването на концентрациите на общ азот оказва негативно
въздействие върху с БЕК (макрофити, фитобентос и фитопланктон), които имат водещо значение при
оценката на екологичното състояние. Настоящата ситуация показва спешна необходимост от
изпълнение на изискванията на Директивата за нитратите и успешно прилагане на националната
„Програма от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски
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източници в уязвимите зони за периода 2020-2023 г.“, обявена от Министерството на земеделието,
горите и храните. Допълнителни мерки ще бъдат предложени в третия цикъл на ПУРБ. Подробен
анализ на натиска от селскостопански източници и въздействието върху всяко водно тяло ще бъде
разработен за ПУРБ, когато всички данни, събрани по дейностите, описани в Глава 1 (Таблица 1) бъдат
обработени и анализирани.

4.1.2. Органично замърсяване
Връзките между движещите сили, натиска, състоянието и въздействието от органичното замърсяване
са представени по-долу.

ДВИЖЕЩА СИЛА
Урбанизация
Промишленост
Селско стопанство
(животновъдство)

НАТИСК
Заустването на частично пречистени или непречистени
отпадъчни води от населените места и промишлените
предприятия.
Отпадъците от кожарската, хартиената,
млекопреработващата, целулозната промишленост и
други) и животновъдство (отпадъчните води и продукти
от животновъдните комплекси), както и неправилно
съхраняваните битови отпадъци добавят допълнителен
товар от органични вещества към повърхностните водни
тела.
Съхранението на оборски тор на открити пространства
директно върху почвата води до освобождаване на
парникови газове в атмосферата, които впоследствие се
отлагат обратно в почвата и водните повърхности.
Течния тор, извличан от оборския тор също допринася за
внасяне на азот и фосфор в почвите и водите.

СЪСТОЯНИЕ
Високите нива на органично
замърсяване (изразено като
БПК5 и ХПК) води до
влошаване на състоянието на
повърхностните води.

ВЪЗДЕЙСТВИЕ
Ниските нива на разтворения кислород във водите,
тяхната ацидификация вследствие на разтворените
парникови газове в тях, еутрофикацията оказват
негативно въздействие върху водните местообитания
(хабитати), намаляват биологичното разнообразие и
могат да бъдат заплаха за живота във водите.
Намаляване на качеството на предлаганите екосистемни
услуги вследствие на влошеното състояние на водите

Фигура 19 Връзки между движещите сили, натиска, състоянието и въздействието от органично
замърсяване
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Органично замърсяване на водата означава внасяне на нехарактерни за нея вещества от органичен вид
и/или в количества, които нарушават или преустановяват на нормалното функциониране на водните
екосистеми. Тези замърсители, попаднали във водните екосистеми, се окисляват от разтворения във
водата кислород, което води до намаляване на концентрацията му, а оттам и до влошаване качеството
на водата. Органичното замърсяване в повърхностните води е до голяма степен в следствие от
заустванията на непречистени или недостатъчно пречистени битови и промишлени отпадъчни води,
както и от дифузни източници на замърсяване, основно например неправилно депонирани и
съхранявани битови отпадъци или животновъдния сектор. Основният показател за органично
замърсяване на водите е биологична потребност от кислород, т.е. количеството кислород, което е
необходимо за протичане на биохимичното окисление на органичните вещества за определен
интервал от време (например за 5 денонощия - БПК5). Резултатите от мониторинга на БПК5 показват,
че средните концентрации на този параметър нямат толкова значително въздействие върху
повърхностните водни тела в обхвата на ЧРБУ.
Повишените нива на общ фосфор и азот в определени райони може да се дължи, освен от източници
на натиск от заустване на отпадъчни води от населени места и промишленост, и от внасяне на торове
от земеделието, така от развитие на интензивно животновъдство. Въздействието от животновъдството
върху повърхностните води се осъществява основно от неправилното съхранение на торовия отпадък
от животновъдните ферми. Натрупването на оборски тор като краен отпаден продукт и съхраняването
на открити площадки без изолиращ слой води до просмукване на инфилтрат, обогатен с азот и фосфор
в почвите и замърсяване на повърхностните и подземните води. Също така извличането на т.н. течен
тор от оборския тор и използването му за наторяване на земеделски производствени площи също води
до допълнително внасяне на азот и фосфор в почвите и водите.
Всеизвестен факт е, че животновъдството, особено някои форми на интензивно животновъдство с
отглеждане на преживни животни, оказват значителен антропогенен натиск чрез внасяне основно на
метан (CH4), въглероден диоксид (CO2), амоняк (NH3) и азотни оксиди (NO) в атмосферата и водят до
увеличаване на парниковите газове в атмосферата. Това допринася за увеличаване на наблюдаваните
климатични промени както на местно ниво, така и в световен мащаб. Впоследствие тези замърсители,
в комбинация и с други парникови газове, най- изявен който е серния диоксид (SO2) се отлагат
повторно във водите и почвите. Комбинираното им въздействие се изразява в ацидификация
(окисляване или вкисляване) на водите и почвите и влошаване на качествата им, съответно води и до
загуба на биоразнообразие и ценни екосистемни услуги, свързани с водите.
От своя стана увеличеното животновъдство се дължи на увеличеното търсене (респ. консумация на
месо), както в национален, така и в световен мащаб. Ако се намали броя на отглеждания добитък или
друг вид животни, това ще доведе до недостиг на месо и месни продукти на пазара.
Като цяло, при комбинираното въздействие на замърсяването с биогенни вещества от селското
стопанство, приноса на животновъдството е много голям, предвид че увеличеното животновъдство е
свързано с увеличаване на производството на фуражи за изхранване на животните (директна връзка
със сектор земеделие). Това от своя страна е свързано с увеличаване на количеството на внесените
торове във фуражите за храна. Повишеното потребление и търсене на фуражи води до увеличаване на
площта на обработваемите земи. За да се постигне висок добив се влагат все повече азотни и
фосфорни торове.
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От друга страна, обезлесяването за сметка на увеличаване на обработваемите площи води до
намаляване на зелената част, която служи като „склад“ за съхраняване на въглерод (т.н. „въглеродни
депа“), постъпващи от атмосферата. Това спомага за вкисляване на водите и почвите, т.к водните
екосистеми не могат да складират и дела на въглерода, усвояван от горите. Допълнително
опустяването на тревните площи, ускорено от пасищата на животните макар и с по-малък дял спрямо
гореизброените ефекти, също води до намаляване на зелените площи, складиращи съхранение на
въглероден диоксид (CO2). Обезлесяването и деградацията на горите, опустиняването водят и до
ерозионни процеси, които спомагат за внасяне на замърсители, включително повишено количество
биогени във водите.
Този взаимосвързани дейности са едни от най значимите антропогенни източници на натиск върху
водите водещи до биогенно замърсяване. През последните години тази тема е широко застъпена и е
обект на много дискусии, предвид факта, че животновъдството е тясно свързано със земеделието и
потреблението на водни ресурси т.е проблемите не следва да се разглеждат отделно.
В ЧБР, основният източник на органично замърсяване е заустването на непречистени или недостатъчно
пречистени битови отпадъчни води от населените места. Въз основа на анализ на издадените
разрешителни може да се твърди, че над 82% от разрешеното заустване на БПК5 произлиза от битови
отпадъчни води. Като цяло, обаче, средните концентрации на БПК5 за повърхностните водни тела в
БДЧР показват лека тенденция към намаление в многогодишен план. Това най-вероятно е свързано с
инвестициите в инфраструктура за пречистване на отпадъчните води.
Животновъдните ферми на територията на ЧРБУ са основно разположени във водосборите на речни
басейни на Добруджански Черноморски реки, река Провадийска и река Камчия. По крайбрежието
липсват такива обекти. Всички са обхванати от разрешителен режим, като за по-големият брой от тях
има издадени комплексни разрешителни, а останалите обекти заустват производствените води в
септични ями и/или резервоари. Проблем се явяват тези обекти, които не са осигурили
производствени площадки за съхранение на оборски тор с изолиращ слой и/ли събирателните им
резервоари за отпадъчни води не са изградени с нужната изолация и има просмукване и замърсяване
на повърхностните води и повърхностно разположените подземни хоризонти.
Като цяло, в Черноморския басейнов район въздействието от органично замърсяване не е толкова
значително колкото това от биогенни елементи.
Органичното замърсяване може да доведе до значителни промени в кислородния баланс на
повърхностните води. В следствие на това може да повлияе върху състава на водните популации
/местообитания и следователно и на екологичното състояние на водата.
Индикатори за оценка на замърсяване с органични вещества: влошаване на екологичното състояние
по показатели разтворен кислород; БПК5; общ органичен въглерод и съдържание на соли
(електропроводимост); рН – водороден показател; БЕК.
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4.1.3. Химично замърсяване в повърхностните води (приоритетни вещества,
специфични и други замърсители)
Връзките между движещите сили, натиска, състоянието и въздействието са представени в каретата подолу.

ДВИЖЕЩА СИЛА
Урбанизация
Промишленост
Селско стопанство

НАТИСК
Заустването на промишлени отпадъчни води, складове за
пестициди, старите промишлени обекти и сметища за отпадъци,
които е са рекултивирани и не отговарят на екологичните
изисквания добавят вредни химични вещества в повърхностните и
подземните води.
Прилагане на препарати за растителна защита в земеделието и
горското стопанство.
Емисии на вредни вещества в атмосферата и последващото им
отлагане в повърхностните води и почвата.

СЪСТОЯНИЕ
Повишени концентрации на
специфични замърсители,
определящи екологичното
състояние и приоритетни
вещества, определящи
химичното състояние в
повърхностните води,
седименти и биота.

ВЪЗДЕЙСТВИЕ
Загуба на хабитати и потенциална заплаха за водните
организми.

Фигура 20. Връзки между движещите сили, натиска, състоянието и въздействието от замърсяване с
химични вещества

Развитие на движещите сили и натиска
Замърсяването с метали, химични индустриални разтворители, пестициди, инсектициди и неметали
оказват сериозно въздействие върху качеството на повърхностните и подземните води. Химичното
замърсяване е по-устойчиво в сравнение с другите видове замърсявания и се разпространява на поголеми разстояния.
Причини за замърсяването със специфични вещества – заустване на частично пречистени или
непречистени отпадъчни води от промишлеността, вкл. и в канализационните мрежи на населените
места; неправилна употреба и/или съхраняваните торове и продукти за растителна защита;
неправилно съхранявани производствени отпадъци.
Индикатори за оценка на замърсяване със специфични вещества - влошаване на екологичното
състояние по показатели: летливи органични замърсители; индустриални замърсители; замърсители
от селското стопанство; биологични елементи за качество.
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Причини за замърсяването с приоритетни вещества – заустване на частично пречистени или
непречистени отпадъчни води от промишлеността, вкл. и в канализационните мрежи на населените
места; неправилна употреба и/или съхраняваните торове и продукти за растителна; неправилно
съхранявани производствени отпадъци; отлагания на атмосферни замърсители във водите.
Индикатори за оценка на замърсяване с приоритетни вещества - влошаване на химичното
състояние по показатели като: тежки метали; пестициди; органични разтворители; полиароматни
въглеводороди; биологични елементи за качество.
Пестициди и препарати за растителна защита (ПРЗ) от земеделието
Обработваемите земеделски земи се третират с пестициди и препарати за растителна защита.
Дъждовните води и тези от агромелиоративни дейности подпомагат миграцията на химични вещества
от торове и ПРЗ в почвите, повърхностните и подземните води. Основното натоварване, което идва от
тези източници са специфични химични замърсители. Под въздействие от дифузно замърсяване от
земеделски източници са предимно повърхностните и подземните водни тела, разположени в
равнинните райони. Освобождаването на пестициди и ПРЗ в околната среда нараства рязко заедно с
нарастващата интензивност на селскостопанското производство. Например за периода 2014-2018 г.
увеличението на потреблението на пестициди е петкратно. Това неминуемо води до увеличение на
натиска върху повърхностните води и в тази връзка до потенциално увеличение на концентрациите на
специфични замърсители, определящи екологичното състояние и приоритетни вещества, определящи
химичното състояние на повърхностните водни тела.
Атмосферни емисии от промишлеността и бита
Замърсяването от въздуха може да достигне до земната повърхност и водните обекти. Отлагането на
замърсители от въздуха се осъществява по няколко начина. Мокро отлагане се получава, когато
замърсителите от въздуха падат върху земната повърхност с дъжд, сняг, или мъгла. Сухо отлагане е
отлагането на замърсители като сухи частици или газове. Към основните антропогенни източници се
включват: изгарянето на изкопаеми горива за производство на енергия и транспорт; изгаряне на
въглища (битово отопление, комунални услуги и котли) и изгаряне на отпадъци; селскостопански
дейности (включително разпръскването на изкуствен и животински тор и лагуните за торовият
отпадък); освобождаването на химични странични продукти от промишлени селскостопански процеси;
урбанизирани територии; трансграничен / континентален пренос на замърсители по въздуха.
Налични са статистически данни и резултати от моделиране за отделянето на няколко неорганични
вещества, които са от значение за управлението на водите.
Основните промишлени дейности / отрасли, които имат принос към тези емисии са:





Стационарно горене в преработващата промишленост и строителството: цветни метали (As, Cu,
Ni, Zn, Pb)
Стационарно горене в преработващата промишленост и строителството: неметални минерали
(As, Cu, Cr, Ni, Zn, Pb)
Пътен транспорт: износване на автомобилни гуми и спирачки (Cu, Zn, Pb)
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Корабоплаване: атмосферно замърсяване с емисии на основните замърсители, съдържащи се
в изгорелите газове от корабите като серни окиси (SОx), азотни окиси (NОx), прахови частици
(PM) и парникови газове (по-специално CO2)
Производство на желязо и стомана (Zn, Pb)
Производство на електро- и топлоенергия (As, Cu, Ni, Zn)
Битово: стационарно (Zn, Pb, Cr)

Екологичното въздействие от атмосферно отлагане, обаче е сложно да се определи, тъй като е трудно
да се проследят повечето атмосферни замърсители и да се направи пряка връзка между източниците
на замърсяване, респективно емисиите на замърсители от едно място и пренасянето им на друго.
Емисиите от отделен източник могат да се разпространят върху широка площ и да се отложат в няколко
водосборни басейни. Подробна информация за превишенията ще бъде представена в ПУРБ след
анализ на всички данни от извършваните в момента проучвания.
Производствата, при които се отделят (или има голяма вероятност) вредни газове в атмосферата са
посочени в частта „Заустване на отпадъчни води от индустриални източници“ по - долу.
Заустване на отпадъчни води от индустриални източници
Основни източници на замърсяване на повърхностните води със специфични замърсители и
приоритетни вещества са отпадъчните води от индустриални емитери. Част от тях заустват
самостоятелно, в отделни точки на заустване, а друга част са включени в канализационните системи
(или мрежи) за отпадъчни води на населените места. Степента на влияние на промишлените
отпадъчни води върху водоприемниците зависи от вида на съдържащите се в тях замърсяващи
вещества, степента на тяхното пречистване, както и от фоновата им стойност и количествена
характеристика на водното тяло.
Заустването на пречистени или недостатъчно пречистени отпадъчни води от добив и преработка на
полезни изкопаеми; металургия; машиностроителна и металообработваща промишленост;
химическата промишленост; производство, добив и съхранение на нефт и нефтопродукти и
текстилната и кожарската промишленост са потенциален източник на специфични замърсители в
повърхностните води, в т.ч. и при заустване в канализационните системи на населените места. Тези
точкови източници на замърсяване на повърхностните води самостоятелно или в комбинация, т.е. с
кумулативно въздействие, са потенциално източници за влошаване състоянието на повърхностните
водни тела.
Прегледът и анализът на индустриални емитери в района на ЧРБУ като точкови замърсители,
заустващи отпадъчни води в повърхностни водни обекти оформя представители на няколко групи
сектори: преработваща промишленост; производство и разпределение на електрическа и топлинна
енергия; газообразни горива и вода; строителство; търговия, ремонт и техническо обслужване на
автомобили и мотоциклети; търговия на едро; транспорт; закрити и открити складови бази и площи;
селско стопанство (земеделие и животновъдство); депа.
Конкретните производствени дейности с най-голямо въздействие върху качеството на повърхностните
водни тела са:
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производство на алуминиеви валцови и пресови продукти, вкл. алуминиеви полуфабрикати –
домакинско, обмазано, техническо и опаковачно фолио, финсток, алуминиеви листи и ленти,
профили; производство на стоманени конструкции, изделия, детайли и възли чрез горещо
поцинковане; производство на медни изделия (кабели), завод за производство на оловнокисели акумулатори и батерии; производство на други метални изделия; производство на
изолационни материали за електротехническата промишленост; инсталации за повърхностна
обработка на метали и пластмаси чрез електролитни или химични процеси; производство на
бетонови и стоманобетонови изделия; производство на строителни материали и готови
продукти; цех за производство на поцинкована тел;



инсталация за производство на циментов клинкер; инсталация за производство на азотни
торове (производство на амоняк, азотна киселина, стабилизиран амониев нитрат) и инсталация
за производство на фосфорни торове (фосфорна киселина, троен супер фосфат и комплексни
торове; инсталация за производство на калцинирана сода, инсталация за производство на
негасена вар; производство на препарати за растителна защита;



горивни инсталации за производство, пренос и разпределение на топлоенергия; горивна
инсталация за производството на електроенергия;



промишлени инсталации за производството на дървесни плоскости;



добив и производство на нефт и газ; нефтена рафинерия; производство на биодизел;



производство на бойлери и отоплителни уреди;



производство на санитарна керамика; производство на екстериорни и интериорни (керамични)
плочки;



производство на пластмасови изделия;



производство на стъкло (плоско стъкло, домакинско стъкло, автомобилни и обработени
стъкла);



производство на перилни и почистващи препарати, козметика и продукти за домакинството;
завод за хартия и санитарни принадлежности;



хранително-вкусова промишленост; маслодобивен завод;



животновъдство (птицеферми, кравеферми, свинеферми, овцеферми и др. – кланици,
мандри);



текстилно производство.

Част от тези обекти не заустват отпадъчни води от дейността си директно във водни обекти, а в
канализационите мрежи на населените места в близост до тях. Макар и да разполагат с локални
пречиствателни съоръжения (ЛПСОВ), не винаги същите са в добро експлоатационно състояние, за да
пречистват ефективно и да не допускат превишения на индивидуалните емисионни ограничения за
водите, постъпващи във водоприемниците или канализационните системи (или мрежи) на населените
места. Дори канализационните системи на населените места да имат изградена ПСОВ, то същата не
винаги може да осигури пречистване на химични вещества от промишлени обекти, тъй като е
предвидена за пречистване на биогенно и органично натоварване.
В резултат на аварии все още има случаи на инцидентни залпови изпускания на непречистени
промишлени отпадъчни води директно или чрез смесени потоци битови и производствени отпадъчни
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води. В резултат се наблюдават участъци от реки с определено лошо химично и екологично състояние
в близост до някои промишлени обекти.
Тези дейности могат да се обвържат с регистрирано наличие на замърсяване, чието негативно
въздействие се изразява в повишване на концентрациите на много от общите физико-химични
показатели и някои приоритетни вещества и специфични замърсители: pН, неразтворени вещества,
електропроводимост, разтворен О2, наситеност с О2, БПК5, ХПК, азот-амониев (N-NH4), азот нитратен
(N-NO3), азот нитритен (N-NO2), ортофосфати като фосфор (P-PO4), сулфати, общ азот, общ фосфор, обща
твърдост, желязо, манган, нефтопродукти, мед, арсен, цинк, кадмий, олово, никел.
Изчерпателни, дългосрочни данни за заустванията на вредни вещества от промишлени източници на
отпадъчни води не са налични във всички случаи, но от 2017 г. насам тези зауствания, които
надвишават конкретни обеми, се отчитат в Европейския регистър за изпускане и пренос на
замърсители (ЕРИПЗ).
Основните мерки за намаляване на замърсяването с химични вещества, предвидени в ПУРБ на ЧБР са
свързани с разширение, реконструкци и / или модернизиране на индустриални ПСОВ за предприятията
с приоритетни вещества в отпадъчните води, ефективен контрол на изпусканите води от индустриални
емитери, подобряване, експлоатация и стопанисване на депата, рекултивация на замърсени терени
от минна дейност.
Депа за отпадъци
Като потенциален източник на натиск може да се разглеждат старите все още действащи или
нерекултивирани депа/сметища, които не отговарят на екологичните законови изисквания, и създават
риск от замърсяване на подземните и повърхностните води. Тези депа подлежат на закриване и
рекултивация - техническа и биологична.
Броят и площта на общинските депа за отпадъци на територията на ЧРБУ, които не отговарят на
екологичните изисквания, намалява през последните години (източник: НСИ). Тази тенденция,
постигната благодарение на инвестициите по ОП "Околна среда" и Предприятието за управление на
дейностите за опазване на околната среда (ПУДООС), определено е довела до намаляване на
екологичния натиск върху водите от депата за отпадъци.
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Фигура 21. Брой и площ на общинските депа за отпадъци и количество на битовите отпадъци в ЧРБУ

Замърсяване от стари промишлени зони
Проблемът със старото замърсяване е един от най-трудно разрешимите екологични проблеми поради
разнообразието на замърсяванията по произход и видове, както и поради широкото им
разпространение на територията на цялата страна. Като цяло старото замърсяване се разпознава чрез
промени в качеството на елементите на околната среда (почва, повърхностни и подземни води, флора
и фауна) до степен, която представлява риск за човешкото здраве.
За основните обекти са изпълнявани или са в процес на изпълнение програми за отстраняване на
минали екологични щети. В Черноморски басейнов район има четири значими обекта, които са
обхванати от програмите: “Нефтохим” АД - Бургас, “Агрополихим” АД - Девня, “Провадсол” АД Провадия и “Стар содов завод” - Девня.
Изтичането на замърсени води от стари и активни минни обекти е друг потенциален източник на
химично и радиологично замърсяване.
Един от недостатъчно проучените и анализирани източници на натиск в ЧРБУ са стари замърсени
обекти, вкл. и ликвидирани или с преустановена дейност миннодобивни обекти, респ. миннодобивни
и миннообогатителни дейности.
С постановления на Министерски съвет през 90 –те години на миналия век се прекратява дейността по
добив на уран в България, като причините за това са нерентабилността на отрасъла и неблагоприятното
въздействие върху околната среда. Поетапно се прекратява дейността и се ликвидират последствията
от добива и преработката на уранова суровина. Съгласно постановленията прекратяването на
дейността и ликвидирането на последствията от добива и преработката на уранова суровина включва
следните етапи: поддържане на екологичния статус; техническа ликвидация; техническа и
биологическа рекултивация; очистване на замърсените води и мониторинг, както и преструктуриране
на дейността и създаване на нови работни места. Радиоактивните отпадъци от бившата уранова
промишленост се съхраняват на място и/или се депонират траншейно в табаните или
хвостохранилищата. Допуска се депониране в минни изработки на уранодобивни обекти.
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Технологиите и местата за депониране се определят с проектите за техническа ликвидация и
рекултивация.
За да се установи степента на въздействието на този вид натиск, през 2018 г. БДЧР възложи проучване
на тема "Събиране и картиране на информация за изтичане руднични води/дренажни води от
открити минни изработки или хвостохранилища / води, черпени от водопонизителни системи и
провеждане на мониторинг за установяване натиска и въздействието на минната дейност върху
повърхностни и подземни води”.
Обектите от проучването включват минни инсталации за добив на въглища, манган, мед, злато, сол и
строителни минерали. Установено е наличието на 2 манганови, 18 медни, 3 медно-златни, 3 меднополиметални рудни обекти, 3 броя въгледобивни обекти, кариера за кварц-фелдшпатови пясъци,
кариера за кварцови пясъци, находище за каменна сол, кариера за мергели за тухли, кариера за
варовици и доломити за трошен камък, кариера за варовици за строително въздушна вар на
територията на ЧРБУ. В рамките на тези проучвания са взети проби, с цел да се анализират
екологичните въздействия на заустванията от минната индустрия върху повърхностните води и
подземните водни тела. Регистрирани са превишения на метали и металоиди в шест подземни водни
тела BG2G000000Q002, BG2G000000N018, BG2G00000PG026, BG2G00000PG029, BG2G00000K2035 и
BG2G00000JT042 и шест повърхностни водни тела BG2DO800R001, BG2SE900L037, BG2MA107L002,
BG2MA400R004, BG2RE400R1002 и BG2VE700R160.
Допълнително, през 2018-2020 г. БДЧР е извършила проверки на минни обекти от уранодобивната,
рудодобивната и въгледобивната дейност – потенциални източници на замърсяване, включително
стари и действащи хвостохранилища. В обхвата на проучването попадат закрити минни обекти по ПМС
№ 140/1992 г. за преструктуриране на рудодобива и поетапно закриване на неефективните
производствени мощности и обекти от проведеното проучване.
Въздействие на замърсяването с опасни вещества върху водните тела
Въздействието на замърсяването с вредни вещества се вижда в резултатите от мониторинга, където в
някои случаи са наблюдавани превишения на нивата на СКОС за приоритетни и специфични вещества.
В случай, че превишенията при приоритетните вещества бъдат потвърдени след изпълнението на
пълната програма за мониторинг, това ще означава, че водното тяло е класифицирано като тяло в лошо
химично състояние. Превишението при специфичните вещества има подкрепяща роля при оценката
на екологичното състояние, при която решаващи критерии са биологичните елементи за качество.
Като цяло може да се заключи, че повечето повърхностни водни тела не са засегнати от вредни
вещества. В случаите, в които се наблюдава въздействие, съответните натиски следва да бъдат
идентифицирани и следва да се предложат подходящи мерки в ПУРБ.
Минните инсталации са потенциален източник на замърсени отпадъчни води, където найразпространените форми на замърсяване са сулфати, манган, арсен, никел, уран, живак, олово,
кадмий, мед, обща алфа активност, обща бета активност.
Възобновяването на закрити обекти и откриването на нови обекти с уранодобивна, рудодобивна и
въгледобивна дейност крие редица рискове по отношение на бъдещото въздействие върху водите,
почвата, флората и фауната в тези райони, които се оценяват за всяко инвестиционно предложение по
процедура съгласно Закона за опазване на околната среда. Добивните и съпътстващите
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преработвателни дейности са предпоставка за възникване на екологични проблеми в случаи на
замърсяване и аварии. Част от районите, с прекратен уранодобив, въгледобив и рудодобив попадат в
екологичната мрежа Натура 2000, което допълнително представлява заплаха за опазването на
биоразнообразието.
При заустването на замърсени дренажни води от мини в някои случаи могат да се наблюдават преки
въздействия върху повърхностните води на местно равнище. Макар в повечето случаи въздействието
на отделните зауствания да не е значително, кумулативните ефекти могат да увеличат риска за водните
тела от непостигане на добро екологично или химично състояние. Тези ефекти ще бъдат проучени
подробно в ПУРБ 2022-2027 г. и ще бъдат предложени последващи мерки за смекчаване на
негативните въздействия.
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4.1.4. Натиск от водовземане и физически модификации
Връзките между движещите сили, натиска, състоянието и въздействието от водовземането и
физическите модификации са представени в каретата по-долу.

НАТИСК
ДВИЖЕЩА СИЛА
Урбанизация
Промишленост
Селско стопанство (земеделие,
рибарство)
Морски транспорт
(корабоплаване)
Изменение на климата /
Защита от наводнения

СЪСТОЯНИЕ
Промени в хидроложкия
режим, морфологични
изменения, нарушаване на
непрекъснатостта на реките,
които оказват влияние върху
БЕК, кислороден режим,
температура и т.н.

Водочерпене за битови нужди, промишлено
водоснабдяване и напояване.
Строителство на язовири и изграждане на структури за
защита от наводнения.
Драгиране на водни пътища, използвани за корабоплаване
и пристанищни акватории с цел поддръжка на проектни
дълбочини и изграждане / реконструкция/рехабилитация
на пристанищни съоръжения.
Тралиране на морското дъно при риболов
Промяна в речните легла за защита от наводнения и добив
на наносни отложения.

ВЪЗДЕЙСТВИЕ
Хидроморфологичните промени представляват заплаха за
водните организми и причиняват загуба на
биоразнообразие. Нарушаването на непрекъснатостта на
реките предполага намалена възможност за предвижване
на водните организми и бариера пред миграцията на
рибите.

Фигура 22. Връзки между движещите сили, натиска, състоянието и въздействието от
хидроморфологичните изменения

Антропогенният натиск върху повърхностните водни тела включва всички промени във водния поток,
свързани главно поради водовземане, отклоняване или заустване; морфологични промени
(нарушаващи напречната и надлъжната свързаност на реката, респ. изменения на речното легло и
бреговете), причинени от строителство в реката или в естествените заливни ивици, както и преградните
съоръжения (прегради/бариери), причинени главно от язовири или водовземни съоръжения, които
физически разделят реката и нарушават непрекъснатостта на реката.
Индикатори за оценка на хидроморфологичния натиск в резултат на физични модификации изменение на кислородния режим; биогенни замърсители; промяна на температурния режим;
влошаване на БЕК.
Понастоящем се извършва основен преглед на съществуващите данни за хидроморфологичния натиск,
предоставени като част от втория цикъл на ПУРБ. След приключване на проучването ще бъде
разработен изчерпателен набор от данни по отношение на хидроморфологичния натиск във всяко
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повърхностно водно тяло. Тези данни ще бъдат получени от обширно проучване и валидиране на
място, и значително ще подобрят знанията по отношение на хидроморфологичния натиск в страната.
Получените нови данни, заедно със съществуващите данни за натиска, ще бъдат обработени чрез
прилагането на методология, в резултат на което ще се направи хидроморфологична оценка за всяко
водно тяло. Тези данни ще бъдат взети предвид при изготвянето на проекта на третия ПУРБ 2022 –
2027 г.
Най-значимият хидроморфологичен натиск в ЧРБУ върху повърхностните води от категория „река“ и
„езеро“ е натискът от водовземане, следван от корекции по речните корита, нарушен пренос на
седимент и миграционни бариери.
За повърхностните води от категории „преходни води и „крайбрежи води“, водовземането не е
установено като значим натиск.
Като значим, но локален натиск в част от конкретни водни тела се явяват дейностите по драгиране
(изгребване на дънни маси и утайки) за поддръжка на корабоплавателните канали и пристанищните
акватории с цел поддръжка на проектни дълбочини и изграждане / реконструкция/рехабилитация на
пристанищни съоръжения, както и тралирането на морското дъно при риболов, водещи до физически
модификации на водните тела.
Корабоплаване
Корабоплаването и пристанищата като структурни съоръжения са специфичен тип източник на натиск
върху повърхностните води от категории „крайбрежни води“ и „преходни води“ . Водните тела Канал
1 (нов) между Варненско езеро и Черно море с код BG2PR900L020; Стар канал между Варненско езеро
и Черно море с код BG2PR900L019; Варненско езеро с код BG2PR100L001; Канал, свързващ Белославско
езеро с Варненско езеро (канал 2) с код BG2PR100L002 и Белославско езеро с код BG2PR100L003 от
категория „преходни води“ са определени като вътрешни морски води съгласно Закона за морските
пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Р България (ЗМПВВПРБ).
Поддържането на плавателните пътища за корабоплаване се постига чрез драгиране с цел премахване
на натрупаните наносни отложения и плитчините, които биха могли да възпрепятстват
корабоплаването.
Дейности по драгиране и/или депониране на седименти в крайбрежните води се извършват в две
крайбрежни тела: Варненски залив с код BG2BS000C005, от което много малка част от него се драгира
(района около Морска гара Варна и Пристанище Варна-Изток), с цел поддържане на необходимата
дълбочина на кейовите места и Южен Бургаски залив < 30 m с код BG2BS000C1308, отново с цел
поддържане на необходимата дълбочина на кейовите места и/или използване на издрагирания
материал при строителство на хидротехнически съоръжения в обхвата на акваториите на
пристанищните терминали Изток и Запад на Пристанище Бургас.
Във водни тела канал 1 (стар канал) Черно море-Варненско езеро, канал 2 (нов канал) Черно море Варненско езеро, Варненско езеро, канал Варненско-Белославско езеро, Белославско езеро се
извършва драгиране, на определени места, поради периодична необходимост от поддържане на
навигационните пътища към Пристанище Варна - Изток, Морска гара и Пристанище Варна - Запад.
Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, Главно управление София в рамките на
компетенциите на същото съгласно вменените му отговорности съгласно чл. 115м, ал. 1, т.4 от Закона
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за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Р България (ЗМПВВППРБ),
включващи и поддържане на съществуващи и изграждане на нови морски депа за изхвърляне на
драгажни маси е възложител на няколко инвестиционни намерения, свързани с поддържка на
плавателните канали и подходите към Пристанищата Варна и Бургас. Поддръжката е свързана с
дейности по драгиране и депониране с цел удълбочаване на плавателните канали в района на
системата Канали 1 и 2 - Варненско езеро - Белославско езеро до проектна дълбочина -14,50 m с цел
възможност за преминаване на кораби с по-голямо газене (по-голям брутотонаж). Формираните
драгажни маси следва да бъдат депонирани в обособени подводни депа. Депонирането на
драгираните маси се извършва при спазване на разпоредбите на чл. 62 от ЗМПВВППРБ, а именно:
„Изхвърлянето на земни маси и дънни утайки в морските пространства на страната се разрешава
само в райони, определени от директора на басейновата дирекция, съгласувано с министъра на
транспорта, информационните технологии и съобщенията“.
Към днешна дата във вътрешните морски води на Р България (конкретно във водно тяло Варненско
езеро с код BG2PR100L001) има определени два такива района за изхвърляне на земни маси и дънни
утайки, свързани с драгирането на подходните канали и обръщателния кръг във Варненско и
Белославско езера. Има издадени две заповеди на БДЧР за определяне на Райони във вътрешните
морски води на страната за изхвърляне на земни маси и дънни утайки, получени от драгирането на
подходните канали и обръщателния кръг във Варненско и Белославско езера – подводно депо
„Налбанка“ – Зона 1 и разширение на подводно депо „Налбанка“ - Зона 2.
Драгирането и депонирането на дънни маси и утайки са свързани с ресуспендиране и транспортиране
на част от седимента, т.е индиректен пренос на биогени (азотни и фосфорни форми), както и някои
специфични замърсители и приоритетни вещества. Поради това за всички ИП, свързани с дейности по
драгиране и депониране на дънни маси и утайки се поставя условие за провеждане на мониторинг на
повърхностни води и седименти в определени точки от зоните за драгиране и депониране преди, по
време и след приключване на дейностите. Целта е определяне на моментното състояние на водните
тела в участъците, обекти на тези дейности, както и предприемане на незабавни действия по временно
или постоянно прекратяване на дейностите по драгиране/депониране, при крайно влошени стойности
на измерените показатели.
Като цяло резултатите от провеждания собствен мониторинг за 2020-2021, че нивата на изследваните
замърсители в езерните води и дънните седименти са сходни с тези, измервани в пунктовете,
разположени в тези водни тела, които са част от програмата за мониторинг за ЧРБУ и потвърждават
оценката за влошено състояние на тези водни тела във втори ПУРБ на ЧРБУ 2016-2021г.
По отношение на българската част на Черно море, е издадена заповед за определяне на район срещу
Бургаски залив, в териториалните води на страната, за изхвърляне на земни маси и дънни утайки,
получени от драгажни дейности в акваторията на Бургаски залив, при реализацията на бъдещи
инвестиционни намерения, свързани с поддръжка, модернизация и/или ново строителство на
пристанищна инфраструктура и съоръжения.
В тази връзка, с цел събиране на по – подробна информация за оценка на евентуален риск за морската
среда е планирано провеждането на изследвания и анализ за пригодността (вкл. капацитета) на
съществуващите депа и определяне на евентуални нови места в Черно море. Тази дейност е заложена
в програмата от мерки по чл. 13 от Рамкова директива за морска стратегия 2008/56/ЕО (РДМС), чието
изпълнение ще осигури информация и за РДВ 2000/60/ЕС.
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Риболов
С влезлите в сила изменения на Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА) през 2012 г., използването
на бийм трал в морските води на Р България е разрешено. Съгласно разпоредбите на ЗРА (чл. 35), се
забранява стопанският и любителският риболов чрез използване на дънни тралиращи и драгиращи
средства във вътрешните морски води, териториалните води, прилежащата зона, континенталният
шелф и изключителната икономическа зона (ИИЗ) на Р България (обектите по чл. 3, ал. 1). В
допълнение, по предложение на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и
аквакултури, министърът на земеделието и храните, съгласувано с министъра на околната среда и
водите, със заповед определя зони, в които е забранено използването на бийм трал. Предвид силното
деструктивно въздействие на бийм траловете върху морските екосистеми – директно увреждане и
унищожаване на дънните местообитания и видове (растителни и животински), е необходимо
провеждане на дългосрочни наблюдения и установяване на режим на експлоатация в разрешените
зони така, че да се избегне трайно негативно влияние върху морските екосистеми – в структурно и
функционално отношение. При констатирана необходимост, границите на зоните, в които е забранено
използването на бийм трал, следва да бъдат актуализирани, така, че да се обезпечи постигането на
добро състояние на морската околна среда.
Предприети действия досега: в сила е двугодишна Заповед № РД 09-423/28.05.2020 г. на министъра
на земеделието, храните и горите за въвеждане на забрана за използването на бийм трал във
вътрешните морски води и териториално море на Република България в акваторията на Черно море в
зона „Бяла-Обзор“.
Допълнителна информация за тралирането като вид натиск върху морските видове и
местообитания е посочена и в точка 4.5. „Други потенциални проблеми“.
След приключване на прегледа ще бъде разработен изчерпателен набор от данни по отношение на
хидроморфологичния натиск във всяко повърхностно водно тяло по РДВ. Тези данни ще бъдат
получени от всеобхватно проучване и валидиране на място, и значително ще подобрят разбирането по
отношение на хидроморфологичния натиск в страната. Тези данни ще бъдат публикувани в третите
ПУРБ. Получените нови данни, заедно със съществуващите данни за натиска, ще бъдат обработени
чрез прилагането на методология, в резултат на което ще се направи хидроморфологична оценка за
всяко водно тяло. Тези данни ще бъдат взети предвид при изготвянето на проекта на ПУРБ 2022 –
2027г.

4.1.4.1.

Натиск върху хидроложкия режим

Натиск върху хидроложкия режим
Хидроложките изменения са изменения на водния режим. Тези изменения се проявяват в различна
степен и форма - постоянно или сезонно изменение на оттока (напр. след язовир или поради
водовземане), изменение на скоростта на речното течение, изменение/вариране на водното ниво.
Водовземането от повърхностни води се извършва с цел да се осигури вода за всички икономически
сектори - за водоснабдяване с питейна вода на населените места, за напояване, за промишлени нужди,
за производство на електроенергия и за някои други цели.
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Хидроморфологичният натиск от водовземане може да се разглежда в два аспекта: изменение на
оттока поради отнетите водни количества и влияние на водовземните съоръжения.
Регулирането и ограничаването на степента на натиска от водовземане от повърхностни води се
извършва чрез разрешителните, които БДЧР издава в съответствие с разпоредбите на Закона за водите,
таксите за водовземане и извършвания контрол.
Водните ресурси в Черноморски район са най-оскъдни в сравнение с останалите три басейнови
дирекции. Недостатъчното регулиране на оттока (по-голямата част от водния обем изтича през
периодите с високо ниво на водата) води до превишаване на потреблението с 17% при 90% сигурност
на потока.
След анализ на издадените разрешителни за водовземане бяха идентифицирани два основни типа
промени във водния отток:



чрез регулиране посредством язовири и водовземане на воден отток от същите;
чрез водовземане от повърхностни води от речни водосбори.

Основният натиск се причинява от водовземане за напояване, охлаждане, промишлени и
технологични нужди, производство на електроенергия, битово водоснабдяване и за пожарогасене.
Налице са и разрешителни за водовземане на Черно море, но при тях не се отчита въздействие върху
морските води.
За периода 2015 – 2020 г. са издадени нови 36 бр. разрешителни за водовземане от повърхностни води,
от които 28 са действащи. За 2021 г. са издадени 2 бр. разрешителни. Общо действащи са 30 бр.
разрешителни, което не предполага значително увеличение на натиска. За същия период 2015 – 2020
е издадено едно разрешително за водовземане от Черно море. Като цяло, поради позволените
количества на водовземане, новите разрешителни, издадени след 2015 г. не предизвикват ясно
изразено повишаване на натиска върху хидроложкия режим. Общото водовземане от повърхностни
води, за което има издадени разрешителни, е представено на Фигура 23 (източник: НСИ). Степента на
този натиск и значението му по отношение на хидроморфологичните елементи за качество е обект на
проучване, което се провежда в момента за страната в рамките на Споразумение между МОСВ и МБВР.
Друг аспект, който следва да бъде разгледан, е свързан с техническото състояние на водната
инфраструктура. По отношение на водовземането, основен проблем представлява загубата на вода по
водоразпределителните мрежи, както и липсата или неизправното оборудване за измерване на
водовземането. Понастоящем, средните загуби на вода от обществените водопреносни мрежи на
територията на ЧРБУ са на изключително високото ниво от 57,5% и въпреки че този показател показва
тенденция на намаление, може да се твърди, че напредъкът е твърде бавен и не обещава постигането
на разумни нива на загуби на вода (под 25%) в близко бъдеще без полагане на големи усилия.
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Фигура 23. Водовземане на пресни води по вид източник и употреба в ЧРБУ

Почти една трета от българското население зависи пряко от селското стопанство за своя поминък, а
просперитетът му в бъдеще зависи от устойчивото управление на земните и водните ресурси. Страната
разполага и със значителен капитал от хидромелиоративна инфраструктура, която някога е формирала
основата за развитието на земеделския сектор в България. След 1989 г. хидромелиоративната
инфраструктура запада в значителна степен и площите, които в миналото са били изкуствено
напоявани, са се върнали към отглеждането на култури, които разчитат на дъждовно напояване.
Съвременните земеделски системи се базират предимно на зърнени култури и слънчоглед, които или
узряват рано, преди началото на горещия и сух летен сезон, или имат толеранс към продължителна
суша и воден стрес.
Информацията за третите ПУРБ е в процес на актуализация като част от Актуализацията на икономическия анализ
на водовземането, който се изпълнява в рамките на Споразумение между МОСВ и МБВР.

4.1.4.2.

Натиск от морфологични изменения

Морфологичните изменения включват различни изменения на физическата структура на водните
обекти – изменение на формата и структурата на речното легло, нарушаване на непрекъснатостта на
реката, изменения на бреговете и крайбрежните територии. Примери за такива изменения са
изграждането на прагове, бентове и язовири, корекции и изправяния на реки, изграждане на диги,
модификации на речното легло поради изземване на наносни отложения, драгиране на дънни маси и
утайки.
Изграждане на диги и речни корекции
Изграждането на диги и корекциите на реките се изпълняват традиционно като мерки за защита от
наводнения. Този тип натиск включва и укрепване на речните брегове с цел предпазване от ерозия.
Това води до промени в морфологията на речното легло и следователно до промени в
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местообитанията, които поддържат водните екосистеми в тези райони спрямо техните естествени
условия. В случаите, в които корекциите са свързани и с изправяне на речното легло, то се променят
характеристиките на водния отток и скоростта на течение, водещо до ерозия на речното дъно и
брегове, а често и до увеличаване на риска от наводнения в по-долу разположените участъци. Освен
това, наличието на диги нарушава или прекъсва връзката между реките и техните естествени заливни
равнини, което води до наводняване на крайречните влажни зони и свързания с тях обмен на биота
от/до местообитанията.
Повечето от тези модификации са построени между 60-те и 80-те години и са обект на текуща
поддръжка и ремонт, които могат да променят морфологията на реката на местно ниво. Ремонтновъзстановителните дейности подлежат на разрешителен режим. Като целта е да регулира дейностите
по изграждане, ремонт и поддръжка на защитните съоръжения и укрепване на речните брегове, като
гарантира, че изпълнението на тези дейности се извършва с възможно най-малко отрицателно
въздействие върху състоянието на водите.
Съгласно втория ПУРБ, изградените корекции/защитни диги са 535 km или 4,2% от цялата речна мрежа
на ЧРБУ и 18,6 % от дължина на главните реки. От 188 броя водни тела в ЧРБУ (крайбрежните водни
тела са изключени), изградените корекции и защитни диги засягат 57 броя от тях, което представлява
30,3 % от общия брой на телата. Може да се заключи, че дейностите по укрепване на бреговете в
обхвата на ЧРБУ са незначително малко на брой и не оказват натиск върху водните тела в Черноморски
район.
За периода 2015 - 2020 г. са издадени 72 бр. разрешителни за ползване на повърхностен воден обект,
без Черно море (за аквакултури, защита от вредното въздействие на водите, изграждане на обекти,
корекции и линейна инфраструктура в повърхностните водни тела). От тях 49 бр. са действащи. За
2021г. са издадени 5 бр., всички са действащи. Повечето от разрешителните не предполагат
извършването на нови промени, а се издават за реконстукция / ремонт на съоръжения и мостове,
поради което не водят до нови допълнителни хидроморфологични натиски. Освен това следва да се
отбележи, че в случай на изграждане на нови конструкции и съоръжения въздействието върху водните
тела в повечето случаи е незначително и с малък обхват.
Изземване на наносни отложения
Изземването на наносни отложения/наноси от водните тела не е разрешено, с изключение на река
Дунав и водохранилищата, както и изключението по чл. 140 от Закона за водите.
Отстраняването/изземването на наносни отложения от вътрешните реки се извършва единствено с цел
да се подобри проводимостта на оттока.
Изземване на наносни отложения с цел поддръжка на условията за корабоплаването, както и
поддръжка на съществуващи и изграждане на нови хидротехнически съоръжения се извършва и чрез
драгиране на акваториите на морските пристанища, разположени във Варненски и Бургаски залив,
както и на плавателните канали, свързващи Варненски залив със системата Канал 1 (нов) - Варненско
езеро - Канал 2 – Белославско езеро и разположените в тях пристанища и пристанищни терминали,
чиито води са дефинирани като преходни води съгласно екологичното законодателство чрез РДВ и
като вътрешни морски води съгласно ЗМПВВППРБ (по-подробна информация е посочена в т. 4.1.4.
натиск от водовземане и физически модификации).
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Дейностите, свързани с изземване на наносни отложения са обект на разрешителен режим съгласно
Закона за водите. От 2015 г. насам за територията на Черноморски басейнов район не са издавани нови
разрешителни за добив на инертни материали. Може да се заключи, че за повърхностните води от
категории „река“ и „езеро“ този вид натиск не се наблюдава.
Оценката на хидроморфологичния натиск е обект на изследване, което се провежда в момента за
страната в рамките на Споразумение между МОСВ и МБВР.

4.1.4.3.

Натиск от напречни бариери в реките

Миграционни бариери
Съществуващите напречни преграждащи съоръжения по течението на реката (язовири, прагове,
язовирни стени), които нарушават непрекъснатостта на реката и променят спрямо естественото и
състояние, както нейния хидроложки режим, така и преноса на седиментите. Такива съоръжения се
изграждат с цел водовземане за напояване, производството на електроенергия, промишлени и други
цели. В такива случаи хидроложкият режим е значително променен, и основните зони за снабдяване
със седимент в горната част на засегнатите водосбори могат да бъдат откъснати от предпланинските
зони и от низините. Миграционните бариери предотвратяват естественото преминаване на водните
организми, извършващи различни видове миграции. Малките деривационни ВЕЦ са причина за
значителни препятствия при движението на видовете по течението на реката през техните стени. По
отношение на последващите въздействия върху биотата, рибите са най-засегнатата група, тъй като
повечето видове риби извършват сезонно размножаване, хранене и други видове миграции нагоре и
надолу по течението, било локално в рамките на водосбора или в много по-широки мащаби. Поради
това, наличието на миграционни бариери влияе върху моделите на миграция и поведението на
популациите от тези видове, както и върху наличието на подходящо местообитание по време на
ключовите им жизнени цикли.
За да се намали негативното влияние на миграционните бариери в Закона за рибарството и
аквакултурите е предвидено изграждането на съоръжения за осигуряване на непрекъснатостта на
реката (рибни проходи, байпаси и др.) на всички съоръжения, които прекъсват напречната свързаност
на реката. Съоръжения за осигуряване на непрекъснатостта на реката могат да бъдат определени като
„функционални“, в случай, че мигриращите видове, които естествено обитават водното тяло във
всички етапи от живота си, са установени в достатъчно количество от двете страни на бариерата.
Разпространението на всички безгръбначни срещу течението също е показател за ефективно
съоръжение за осигуряване на непрекъснатостта на реката.
При анализът на този вид натиск във втория цикъл на ПУРБ се установи, че в много случаи в ЧРБУ
водовземните съоръжения не са снабдени със съоръжения за осигуряване на непрекъснатостта на
реката.
От 2015 г. до 2020 г. не са издавани нови разрешителни за водовземане за ВЕЦ. Има една съществуваща
МВЕЦ „Тича“ с издадено разрешително от БДЧР за водовземане от водни обекти р. Голяма Камчия и
р. Драгоевска.
Може да се заключи, че този вид хидроморфологичен натиск не е релевантен за територията на ЧРБУ.
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Степента на хидроморфологичен натиск и значението му по отношение на хидроморфологичната
оценка е обект на изследване, което се провежда в момента за всички четири района за басейново
управление. Това е натискът, довел до хидроморфологична модификация, която е една от възможните
причини за определянето на силно модифицирани водни тела във всичките четири РБУ, както и
натиска, който изисква специално внимание по отношение на въвеждането на регулаторна рамка за
екологичния отток за цялата страна.

4.2.

Подземни води

4.2.1. Натиск върху количеството на подземните води
Връзките между движещите сили, натиска, състоянието и въздействието са представени в каретата подолу.
ДВИЖЕЩА СИЛА
Урбанизация
Промишленост
Селско стопанство
Изменение на климата

СЪСТОЯНИЕ
Влошаване на
количественото
състояние на подземните
води и свързаните с тях
екосистеми

НАТИСК
Водовземане от подземни води за питейно - битови нужди,
промишлено водоснабдяване и напояване.
Отводняване на открити мини
Климатични промени - засушаване
ВЪЗДЕЙСТВИЕ
Намаляване на наличните ресурси на подземните води.
Намаляване на нивото на подземните води.
Намаляване на подхранването на водоносните хоризонти,
причинено от засушаване.
Ниските нива на подземните води могат да имат отрицателно
въздействие върху сухоземните екосистеми и да причинят
засушаване, опустиняване и редуциране на биологичното
разнообразие, вследствие на нарушена хидрологична връзка
между повърхностните води, подхранвани от плитко разположени
подземни хоризонти.

Фигура 24. Връзки между движещите сили, натиска, състоянието и въздействието върху количеството
на подземните води

Регулирането на натиска върху количеството на подземните води се осъществява чрез разрешителния
режим по Закона за водите, таксите за водовземане и извършвания контрол. За натиска, който се
оказва върху количеството на подземните води, предпоставка е и състоянието на водната
инфраструктура. По-голяма част от източниците за питейно-битово водоснабдяване на населените
места е от подземни води и в тази връзка са от важно значение нивото на загубите във водопреносните
системи, които са изключително високи.
Индикатори за оценка на количественото състояние – съгласно Наредба № 1 за проучване, ползване и
опазване на подземните води, БДЧР ежемесечно (и ежегодно) определя свободните водни количества
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по подземни водни тела, което е основа за извършване на преценка на заявените водовземания с
наличните водни количества.
Изпълнението на мерките, заложени в ПУРБ на ЧР 2016-2021 г. по отношение на количественото
състояние на подземните води на територията на Черноморски район е довело до подобрения и е
смекчило риска от непостигане на целите на РДВ по отношение на ПВТ. Индексът за експлоатация
бележи значително намаление, като от 11 подземни водни тела с установен значителен натиск по
отношение на количественото им състояние към 2016 г., през 2020 г. е установен значителен натиск от
водовземане в 6 подземни водни тела.
Основните проблеми, свързани с достоверността на оценката на количественото състояние и с нивата
на подземните води в ЧРБУ, които са установени до 2020 г., са следните:
-

броят на мониторинговите пунктове в някои от подземните водни тела е все още недостатъчен.
Неравномерното разпределение и недостатъчната гъстота на мониторинговата мрежа води до
недостатъчна надеждност на статистическите оценки и на определянето на натиска.

-

все още има ограничена информация по отношение на определянето на необходимите за
екосистемите водни количества от подземните водни тела, както и за връзката между
повърхностните и подземните води. Необходими са допълнителни мерки и контрол върху
издадените разрешителни за използване на подземни води, за да се предотврати повишаване
на натиска от водовземане.

Една по-надеждна мрежа за мониторинг на количественото състояние на подземните води би могла
да подобри представителността и годността на статистическите оценки за определяне на натиска в
съответствие с изискванията на РДВ, особено по отношение на водния баланс и взаимодействието
между подземните и повърхностните води и посоката на потока.
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4.2.2. Натиск върху качеството на подземните води
Връзките между движещите сили, натиска, състоянието и въздействието са представени в каретата подолу.

ДВИЖЕЩА СИЛА
Урбанизация
Промишленост
Селско стопанство

СЪСТОЯНИЕ
Повишени концентрации на
вредни химични вещества с
антропогенен произход в
подземните води.

НАТИСК
Промишлени площадки, вкл. от дейности в миналото,
рудодобивни дейности и уранодобив, складове за пестициди
и депа за отпадъци. Използване на изкуствени и органични
торове в селското стопанство и складирането на торове в
животновъдството. Използване на препарати за растителна
защита в земеделието и горското стопанство. Емисии на
вредни вещества в атмосферата и последващото им отлагане
върху почвата и просмукване в подземните води.
ВЪЗДЕЙСТВИЕ
Влошаване на състоянието на подземните води.
Ограничения по отношение на възможностите за използване
подземните водни ресурси за консумация от човека, за
напояване и за икономическа дейност.
Отрицателно въздействие върху зависимите от подземни
води сухоземни екосистеми. Заплаха за водните организими
и загуба на биоразнообразие.

Фигура 25. Връзки между движещите сили, натиска, състоянието и въздействието върху качеството на
подземните води

Източници за химично замърсяване могат да бъдат селско стопанство (земеделски дейности, вкл.
неправилна употреба и/или съхраняваните торове и продукти за растителна защита; животновъдство),
неправилно съхранявани битови и промишлени отпадъци, промишленост, заустване на частично
пречистени или непречистени отпадъчни води от населени места и повърхностно замърсени води.
Последици върху подземните води – влошаване качеството на подземните води, с което става негодна
за употреба в бита, промишлеността и селското стопанство.
Индикатори за оценка на химичното замърсяване - нитрати, фосфати, амоний, желязо, манган,
сулфати, пестициди, нефтопродукти, въглеродсъдържащи органични съединения и др.
При оценка на въздействието върху качеството на подземните води се констатира, че при 21 от 40 ПВТ,
т.е. при 52,5 % от ПВТ се наблюдават при средна стойност за периода 2015-2020 г. отклонения от
стандартите за качество на определени показатели.
Основните проблеми по отношение на антропогенното въздействие върху качеството на подземните
води са свързани с повишени нива на нитрати. Нитратите в подземните води могат да произхождат от
точкови или от дифузни източници, включително от геоложки произход. Причина за това са липса на
канализационни мрежи (и системи) в по-малките населени места и/или подходящи съоръжения за
пречистване, и използването на септични ями, неправилно складиране и използване на животински
тор, прекомерна употреба на изкуствени торове, култивация (особено угар) и валежи.
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Регионалното разпределение на замърсяването с нитрати ще бъде проучено по-подробно в хода на
актуализация на ПУРБ, за да се идентифицира въздействието на отделните видове натиск. Както беше
посочено в настоящия доклад, използването на азотни торове се е увеличило значително през
последните години и вероятно е причина за проблемите с нитратите в подземните води. Тъй като
нарастващото замърсяване на повърхностните водни тела с биогенни вещества изглежда също е
повлияно от селското стопанство, интегрирането на политиките за околната среда и за селското
стопанство в третите и следващите цикли на ПУРБ ще бъде от изключително значение. Политиката за
насърчаване на използването на добрите практики в селското стопанство на получаващите субсидии с
Европейски средства също ще спомогнат за контрол на натоварването с нитрати в подземните води.
Промишлеността и управлението на отпадъците също допринасят в някои случаи за замърсяването на
подземните води с химични вещества.
Проблемите с качеството на подземните водите в ЧРБУ са свързани и с повишени концентрации на
желязо и манган, като следва да се отбележи, че тези превишения могат да са в резултат от естествени
условия (промиване/излужване на почвата, манганосъдържащи минерали и скални образувания).
Праговите и фоновите стойности, както и методологиите за характеризиране на подземните води, ще
бъдат актуализирани за настоящия трети цикъл на плановете в рамките на изпълняващи се и към
момента дейности и след тяхното определяне тези резултати могат да бъда променени в ПУРБ 20222027 г. Превишените стойности над СК по показател желязо са свързани и с корозията на
водопроводните тръби.
На територията на ЧРБУ има определени два участъка граничещи с Черно море, в които е установено
привличане на солени води – морска интрузия. Установено е, 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 от Черно море. Засегнатите ПВТ са „Порови води в кватернера
на р. Двойница“ с код BG2G000000Q014, в района на гр. Обзор и „Порови води в неоген-сармат
Североизточна и Средна Добруджа“ с код BG2G000000N044 в района на Крапец-Шабла-Тюленово.
Резултатите от проведения мониторинг през 2015-2020 г. средно за периода отново показват
превишения над СК по показатели електропроводимост и хлорни йони в района на Крапец-ШаблаТюленово, както и по показатели електропроводимост и натрий в района на гр. Обзор.
В края на 2020 година е установено нехарактерно превишение над стандарт за качество, съгласно
Приложение 1 на Наредба №1/2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води по
показател живак (СК=1,0 µg/l) в района на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Варна,
Аксаково и Белослав“ в землището на с. Въглен, община Аксаково.
В края на 2020 година, във връзка с установено нехарактерно превишение над стандарт за качество,
съгласно Приложение 1 на Наредба №1/2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води
по показател ацетохлор (СК=0,1 µg/l) в района на с. Доброглед.
Проблемите са локални, като водовземните съоръжения, в които са установени превишенията, черпят
води от подземно водно тяло „Карстово-порови води в неоген-миоцен-сармат Изгрев-Варна-БотевоБатово“ с код BG2G000000N018, съгласно Разрешителни №21510072/24.06.2008 г. и №
№21510103/09.10.2009 г. До средата на 2021 година провеждания ежемесечен/периодичен
мониторинг не показва тенденции за разпространяване на замърсителя в съоръжения за питейно-
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битово водоснабдяване, експлоатирани от ВиК-Варна, както и се наблюдава намаляване на
концентрацията с живак в изследваните проби.
В началото на 2021 г. е установено нехарактерно превишение над стандарт за качество, съгласно
Приложение 1 на Наредба №1/2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води по
показател арсен (СК=10,0 µg/l) в района на с. Българево. Водовземното съоръжение, в което са
установени превишенията, черпи води от подземно водно тяло „Порови води в неоген-сармат
Североизточна и Средна Добруджа“ с код BG2G000000N044 съгласно Разрешително
№21590268/24.01.2018 г. До средата на 2021 г. провеждания ежемесечен/периодичен мониторинг не
показва тенденции за разпространяване на замърсителя в съоръжения за питейно-битово
водоснабдяване, експлоатирани от ВиК-Варна.
Във връзка с установените превишения и характера на замърсяването в подземните води е възможно
преразглеждане на посочените разрешителни с цел ограничаване разпространението на
замърсяването.
С цел осигуряване на текуща информация за водоползвателите за констатираните превишения над
стандартите за качество на подземните води съгласно Наредба №1/2007 г. за проучване, ползване и
опазване на подземните води, ежемесечно се публикува справка на интернет страницата на БДЧР:
https://www.bsbd.org/bg/index_bg_8298048.html.
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4.3. Изменение на климата
Връзките между движещите сили, натиска, състоянието и въздействието са представени в каретата подолу.

ДВИЖЕЩА СИЛА
Урбанизация
Промишленост
Транспорт
Селско стопанство
(атмосферни емисии на
парникови газове)

СЪСТОЯНИЕ
Намален отток в реките,
сезонни промени в оттока и
промени в периодите на
снеготопене. Ниски нива на
водата в реките и езерата.
Повишени концентрации на
замърсители. Наводняване на
градски, земеделски площи,
индустриални зони и важна
инфраструктура.

НАТИСК
Изменението на климата води до повишени температури на
околната среда (въздух, вода, скали), които влияят на
скоростта на изпаряване и причиняват засушавания в
дългосрочен план.
Интензивни валежи, водещи до екстремен воден отток и
водни нива
Увеличен риск и честота на екстремните събития наводнения и суши.
Отлагане на замърсители в атмосферата, водите и почвите

ВЪЗДЕЙСТВИЕ
Промяна в хидроложкия цикъл на водите.
Отрицателен воден баланс във водосборните басейни.
Загуба на местообитания и заплаха за водните организми.
Повишено въздействие от замърсяването, поради повисоки температури на водите (водните тела с по-добро
състояние имат по-голям адаптивен капацитет и
следователно са по-малко застрашени от нарушения,
свързани с климатични промени) Eутрофикация

Фигура 26. Връзки между движещите сили, натиска, състоянието и въздействието от изменението на
климата

Според информацията в Националната стратегия за адаптация към изменението на климата, приета с
Решение 621 / 25.10.2019 г. на Министерския съвет8 водните ресурси се оценяват като най-уязвими
към проявите на климата - суша и риск от наводнения и освен това България се намира в един от
регионите, който е особено уязвим. Изследването, проведено от НИМХ, прогнозира повишаване на
годишната температура на въздуха в България от 0,7 ° C до 1,8 ° C до 2020 г. и още по-високи
температури се очакват до 2050 и 2080 г., като прогнозните увеличения варират от 1,6 ° C до 3,1 ° C и
2,9 ° C до 4,1 ° C. С оглед на очакваните промени в моделите на валежите е вероятно да има намаление
на валежите, което да доведе до значително намаляване на общите резерви на вода в страната. В това
отношение прогнозите сочат намаляване на валежите с приблизително 10% до 2020 г., 15% до 2050 г.
и от 30% на 40% до 2080 г.

8

https://www.moew.government.bg/bg/adaptaciya-kum-izmenenieto-na- klimata-9299
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Изменението на климата е промяна в нормалните атмосферни условия или климатични процеси, която
се случва в продължение на десетилетия или за по-дълъг период от време. Наблюденията през 20 и 21
век показват бързи темпове на изменение на климата. Налице са ясни доказателства, че глобалното
затопляне е тенденция, която е тясно свързана с изменението на климата. Изменението на климата
оказва по-голямо въздействие върху водите, отколкото върху който и да е друг естествен ресурс. То
води до дълбоки промени в хидроложкия цикъл, в резултат на което в световен мащаб сухите сезони
стават още по-сухи, а дъждовните сезони още по-влажни, в следствие на което рискът от по-големи и
по-чести наводнения и суши нараства. Изменението на климата оказва огромно въздействие върху
качеството и количеството на наличните и достъпните водни ресурси.
Изменението на климата има специфични регионални измерения, като наблюдаваните в Югоизточна
Европа промени важат и за територията на България. Нарастват щетите от екстремните
хидроклиматични явления - наводнения, изключително високи температури, бури, причинени от
екстратропични циклони в северните части на континента, суши, градушки и т.н. В бъдеще се очаква те
да се проявяват по-често и да бъдат по-висока интензивност. Изменението на климата е част от
глобалните промени и това допълнително изостря неблагоприятните последици от метеорологичните,
климатичните и хидроложките бедствия поради факта, че те се случват в силно застроени,
икономически развити и икономически свързани райони, в които гъстотата на населението
продължава да се увеличава.
Прогноза относно значимостта на въздействието от изменението на климата
Информацията, представена в настоящия раздел е въз основа на изследването: “Оценка на натиска и
въздействието върху повърхностните и подземните води от изменението на климата и оценка на
наличието на вода за икономическите сектори” 9. Въз основа на извършеното моделиране на климата
за територията на България по райони на басейново управление, са предоставени данни по два
сценария (RCP4.5 и RCP8.5) за очаквано изменение на средните температури и количеството на
валежите за периодите 2021-2050 г. и 2071-2100 г.
Сценарий RCP4.5: за територията на Черноморски район тази стойност е до 1,03°C в периода 2021-2050
г. Според този сценарий увеличението до края на века може да достигне 2,75 ° C, което би било найвисокото за страната.
Подобно на температурите, моделираните стойности на средните дневни количества валежи също са
по-високи. Като цяло, по-високите стойности на очакваната промяна се характеризират с над 7% в
краткосрочен план, но увеличението намалява за периода 2021-2050 г. до 5,07%, а с хоризонт до края
на века намалява допълнително до 2.3%.
Сценарий RCP 8.5
При този сценарий също може да се очаква постепенно увеличение на среднодневните температури,
но в сравнение със сценария RCP4.5 това увеличение е значително, особено към края на века. За

9

“Оценка на натиска и въздействието върху повърхностните и подземните води от изменението на климата и
оценка на наличието на вода за икономическите сектори”. ДЗЗД „Консултанти за оценка на водните ресурси“,
София, 2016 г.
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територията на Черноморски район тази стойност е до 1,32°C повече за периода 20212050г. Повишението по този сценарий до 2100 г. може да достигне 3.75°C.
Моделираните стойности на средните дневни количества валежи са най-високи. Магнитудът за
периода 2021-2050 г. е 0,88 % и достига до 9,86 % до края на века. Според сценарий RCP4.5, лятното
засушаване се очаква да бъде по-изразено, отколкото при сценарий RCP.8.5. Като цяло се очаква наймалкото лятно засушаване да е в Черноморски район.
Изменението на климата е част от глобалните промени и това допълнително изостря неблагоприятните
последици от метеорологичните, климатичните и хидроложките бедствия поради факта, че те се
случват в силно застроени, икономически развити и икономически свързани райони, в които гъстотата
на населението продължава да се увеличава.
Изменението на климата е част от глобалните промени и това допълнително изостря неблагоприятните
последици от метеорологичните, климатичните и хидроложките бедствия поради факта, че те се
случват в силно застроени, икономически развити и икономически свързани райони, в които гъстотата
на населението продължава да се увеличава. Предвижданията са климатичните промени да доведат
до съществени изменения в годишните и сезонните валежи и водния отток, рисковете от наводнения
и брегова ерозия, качеството на водата и разпространението на видовете и екосистемите.
Натиска от изменение на климата не може да се разглежда изолирано от наличието и значимостта на
други видове натиск върху повърхностните води. Очакваните промени от изменение на климата ще
рефлектират главно във величината на оттока, периода на повторение, сезонността, вариация между
средни и екстремни стойности; качеството на водите; чувствителността и устойчивостта на
екосистемите, местообитанията и/или видовете, подложени на тези промени. Местообитанията, които
са вече в уязвими речни участъци, вероятно ще бъдат най-чувствителни към променящите се
климатични условия. Въпреки че има много неясноти, свързани с въздействието на изменението на
климата, оттам с идентифицираните последици от изменението на климата върху останалите видове
натиск, повечето от ефектите са потенциално отрицателни. Климатът по този начин се очаква да
утежни съществуващия натиск върху водните ресурси. Счита се, че водните тела с по-добро състояние
имат по-голям адаптивен капацитет и следователно са по-малко застрашени от нарушения, свързани с
климатични промени.
Изменението на климата е проблем при управлението на водите, който да се разгледа в два аспекта:
наводнения и засушаване.

4.3.1. Наводнения
Вредното въздействие на водата се изразява главно чрез наводнения. Наводнение представлява
временното покриване с вода на земен участък, който обичайно не е покрит с вода, включително от
реки, планински потоци и предизвикани от морето наводнения на крайбрежни райони. Наводняването
на земни площи от канализационни системи не е наводнение по смисъла Закона за водите. По
информация на Европейската агенция за околна среда, комбинираните разходи поради екстремни
метеорологични и климатични събития в България за периода 1980-2017 г. достигат 2,4 млрд. евро.
Разходите на глава от населението са 302 евро, което е едно от най-ниските нива в Европа.
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Намаляване на риска от наводнения и щетите от тях е цел на Плановете за управление на риска от
наводнения (ПУРН), които се разработват в съответствие с Директивата 2007/60/ЕС относно оценката
и управлението на риска от наводнения от Басейновите дирекции и МОСВ. В рамките на настоящия
цикъл на планиране се разработва актуализация на ПУРН. Първата стъпка в този процес е
разработването на предварителна оценка на риска от наводнения (ПОРН), която води до определянето
на райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН). За определените РЗПРН се
извършват по-детайлни анализи и в резултат се разработват карти на заплахата от наводнения с 3
сценария и карти на риска от наводнения.
За последните девет години за територията на ЧРБУ са докладвани 148 наводнения в 141 места. 21
наводнения са класифицирани като значими според последната предварителна оценка на риска от
наводнения. В Таблица 4 е представена основната статистика относно наблюдаваните през периода
2011-2019 г. наводнения (източник: ПОРН, 2021 г. 10). Може да се види, че най-значимите събития са
причинени от валежи (дъждовни наводнения) и от реки (речни наводнения) или най-често - от
комбинация от двата източника.
Таблица 4. Брой на описаните минали наводнения в ЧРБУ за текущия отчетен период според основните
типове източници на наводнения и тези от тях, определени като наводнения със значителни
неблагоприятни последици съгласно чл. 4.2.б от ДН

Източник на наводнението

Брой инциденти*

Речни наводнения
Дъждовни наводнения
Наводнения от подземни води
Инфраструктурни наводнения
Морско наводнение

84
211
15
31
12

Брой на значимите
инциденти
7
21
0
1
2

0
4

0
0

Други
Няма информация

* Анализът включва и комплексни наводнения - тези, с повече от един източник като в едно
местоположение може да са възникнали различни типове наводнения; от това произтича и общият брой
на наводненията, споменат в текста.

Наводненията през 2014 и 2017 г., които отнеха човешки животи и причиниха големи щети на
населението и икономиката, потвърждават важността на проблема и необходимостта от целенасочени
и адекватни мерки за предотвратяване или за намаляване на негативните последици от тези природни
явления. Всички наводнения са причинени от поройни валежи, които се свързват с проявленията на
изменението на климата.
Въз основа на анализа, извършен в рамките на последната ПОРН, са идентифицирани 34 РЗПРН, от
които 4 нови. Речният тип наводнения се изследват в почти всички райони, а именно в 30. Дъждовнопоройните са на второ място – в 24 района, а дъждовно-градските – в 1. Морските наводнения са
определени в 10 района, а инфраструктурните - в 9 РЗПРН.

10

https://www.bsbd.org/bg/index_bg_965885.html
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Подробностите за РЗПРН, както и анализ на миналите наводнения могат да бъдат намерени в доклада
за ПОРН за периода 2022-2027г., за които приключиха обществените консултации.

4.3.2. Засушаване
Изменението на климата може да засегне постепенната промяна на средните условия, както и
честотата и величината на отклоненията от тях, влияейки по този начин върху появата на суши. Сушата
се отнася до временно отклонение от дългосрочна средна стойност или нормални условия в
хидроложки контекст по отношение на предлагането на вода. Тя обикновено се изразява в значително
намаляване на валежите за дълъг период от време и с голямо пространствено разпространение.
Засушаванията се свързват с отсъствието на валежи и влага в атмосферата и почвата. Те имат сезонен
или годишен характер. Засушаването може да продължи месеци или дори години. Този натиск оказва
негативно въздействие върху водните ресурси и влажните зони и местообитания.
Доказателствата за проявите на продължителни засушавания се наблюдават все по-често през
последните години, което поставя нови предизвикателства за управлението на водите, свързани с
дефицит на вода, за да отговори на всички нужди. Особено чувствителни в това отношение са
въпросите относно водоснабдяването за питейни цели и за напояване, подобряване на управлението
на сложни и значителни язовири, както и използването на вода от реки и подземни води в комбинация,
за да се осигури достатъчно вода за водните екосистеми.
Изменението на климата и проявленията на засушаване изостря предизвикателството да се споделят
водните ресурси и изисква по-тясно сътрудничество между органите по адаптиране и тези за
управление на водите, в тясно сътрудничество с всички заинтересовани сектори.
Министърът на околната среда и водите отговаря за управлението и разпределението на водите на 52
броя комплексни и значими язовири с общ обем - 6 546,19 млн. м3, (85,1% от сумата на общите обеми
на изградените в страната язовири) и издава разрешителните за водовземане от комплексните и
значими язовири. Начинът на използването на водите на комплексните и значимите язовири по
Приложение № 1 се определя в годишен и месечни режимни графици, които се утвърждават от
министъра на околната среда и водите и са неразделна част от разрешителното за водовземане. При
разрешаване на водовземанията се спазва следният ред на удовлетворяване на исканията: за питейнобитови цели; за земеделски цели; други цели, включително промишлени цели, отдих и
хидроенергетика.
Поради продължителното засушаване в Източна България през 2019 и 2020 г. е констатирано
намаляване на притока към язовирите в Източна България особено в язовирите, водите на които се
използват за питейно битово водоснабдяване на населението: яз. Асеновец, яз. Камчия, яз. Тича и яз.
Ястребино. Анализите показват, че регистрираните притоци към тези язовири през 2019 г. и до август
2020 г. са характерни за много суха година с обезпеченост 95%.
От септември 2019 г. до есента на 2020 г. част от язовирите, използвани за питейно-битово
водоснабдяване (яз.Асеновец (35,0%), яз.Тича (47%) и яз. Ястребино (21,0%)) имат обем по-малък от
50% от общия им полезен обем, като притока на водни ресурси към тях е характерен за много суха
година. Тези проявления на засушаването поставиха под риск осигуряването на вода за питейнобитово водоснабдяване на населени места и икономическите сектори.Тази ситуация беше усложнена
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от многото месеци със слаб приток към язовирите - в сравнение с количествата през предходните
години.
Язовир Камчия се използва за питейно водоснабдяване на двата най-големи градове по Черноморието
- Варна и Бургас (както и други по-малки населени места и курортни комплекси), където притокът на
туристи е най-голям, особено през летните месеци, когато и притока на водни ресурси е най-малък.
Справка за яз. Камчия показва, че постъпилият приток до август 2020 г. е най-малък за последните 15
години. Продължилото засушаване през последните две години изложи на риск както
водоснабдяването на населените места, така и туристическите дейности.
Необходимо е да се обърне внимание на взаимодействието между секторите, като градско и селско
стопанство (Обща селскостопанска политика, ОСП) или промишленост, насърчаване на водната
ефективност, безопасно повторно използване на водата. Осигуряването на координацията на
политиката по водите в секторните политики се извършва чрез Координационен съвет по водите, в
който участват министрите от всички министерства, имащи отношение към управление на водите и
водната инфраструктура. Консултацията на национално ниво се осъществява чрез Висшия
консултативен съвет по водите, в който участват освен имащите отношение институции, научни
институти, водоползватели и браншови организации и неправителствени организации. Такива
структури има създадени на ниво район за басейново управление – Басейнови съвети.
Съществуват много видове индекси за засушаване, които могат да се използват, за да се обясни
основната причина за тази ситуация. Индексът на експлоатация на водите WEI + е индикатор,
използван на европейско ниво за наблюдение на напредъка към постигането на целта за Европа с
ефективно използване на ресурсите, който допълва водещия индикатор в областта на водите.
Индексът представя: i) общото годишно водовземане на пресни води в дадена държава като процент
от нейната дългосрочен средногодишен обем на налична вода от възобновяеми пресни водни
ресурси; ii) годишното водовземане от подземни води като процент от средногодишния дългосрочен
обем на подземни води за водовземане в страната; и iii) годишното водовземане от повърхностни води
като процент от дългосрочните средногодишни ресурси на повърхностни води страната, налични за
водовземане. Последният се изчислява като общите ресурси на пресни води (външен приток плюс
валежи минус евапотранспирация) минус подземните води, налични за водовземане 11.
От стойностите на WEI+ за България става ясно, че натискът от експлоатация на водите намалява от
1990 г. насам - двойно за повърхностните води и над три пъти за подземните води. Поради тази
причина може да направи заключението, че настоящият проблем с недостига на вода в България не е
в резултат от увеличено водовземане.
От другите налични индикатори за засушаване, многогодишната промяна на Стандартизирания индекс
на изпарението и валежите (СИИВ) показва точно естеството на проблемите. СИИВ е многоскаларен
индекс на засушаването, който се базира на данни за климата. Той може да се използва за определяне
на началото, продължителността и магнитуда на засушаването спрямо нормалните условия в различни
естествени и управлявани системи като например култури, екосистеми, реки, водни ресурси и т.н. 12
Стойността на този показател се изчислява въз основа на сателитни измервания на температурата,
валежите и потенциалното изпарение. Като цяло, ако за продължителен период от време
11
12

https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/t2020_rd220_esmsip2.htm
https://spei.csic.es/index.html
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потенциалното изпарение е повече от количеството на валежите, вероятно ще настъпи дефицит на
ресурсите на прясна вода, който може да бъде изразен на първо място с намалени речни потоци, а
след това и с намалени нива на подземните води в по-дългосрочен план. В случай, че водосборната
площ на даден язовир е подложена на подобен продължителен дефицит, тогава - при постоянна норма
на водовземане - нивото вероятно ще намалее. На Фигура 27 е представено разпределението на СИИВ
за 24 месеца, наблюдавано през 2020 г. (източник на данните: https://spei.csic.es/index.html,
визуализация: Световна банка). На картата са показани най-големите язовири, заедно с водосборите,
които допринасят за притока им. Стойности на СИИВ под -1 (полетата в оранжево и червено на картата)
показват тежки дефицити на валежи, следователно, ако водосборът на даден язовир попада в такива
област - особено в дългосрочен план (24 месеца или повече), тогава може да се очакват проблеми с
недостиг на вода. Забелязва се, че картата с 24-месечен времеви мащаб показва интензивен и
продължителен дефицит на вода в източната част на страната. Ситуацията отбелязва голямо
подобрение в резултат от високата интензивност на валежите, наблюдавана през първата четвърт на
2021 г.
И накрая следва да се отбележи, че дългосрочната тенденция на СИИВ, изчислена за последните 70
години е претърпяла значителна промяна след 1982 г. (Фигура 28, източник: https://spei.csic.es). В
периода от 1950 г. до 1982 г. стойностите на СИИВ са предимно положителни, което показва, че
валежите са по-високи от евапотранспирацията, което от своя страна води до излишък на вода, докато
след 1982 г. има повтаряща се серия от периоди с положителни и отрицателни стойности. За съжаление
отрицателните стойности, които са индикатор за дефицит на вода, изглежда са доминиращи при
скорошните тенденции. Въз основа на извършения анализ може да се заключи, че основните движещи
сили на настоящите проблеми с недостига на вода в България са дългосрочните климатични промени,
свързани основно с повишеното изпаряване.
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Фигура 27. Разпределение на СИИВ за 24 месеца, наблюдавано през 2020 г.

Фигура 28. Дългосрочни тенденции при 12-месечните стойности на СИИВ за територията на България

Очаква се изменението на климата и засушаването да засяга все повече територията на България в
средносрочен и дългосрочен план. Поради очакваните промени, изменението на климата ще доведе
и до диференцирани регионални въздействия върху добива на селскостопанска продукция в
зависимост от вида на посевите. Като се има предвид, че растениевъдството е с по-голяма тежест в
българската селскостопанска продукция, възможно е изменението на климата да окаже по-сериозно
въздействие върху този сектор.
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През 20-ти век селското стопанство в България беше изправено пред три периода на засушаване, от
които най-тежката суша продължи от 1993 г. до началото на 1995 г. Годишните валежи намаляха до
72% от дългосрочната средна стойност. Намалените количества на валежите намалиха оттока на реките
с повече от половината - до 43% от нормата.
Инфраструктурата за доставка на вода в България е в много лошо състояние. Средствата, получени на
системно ниво са недостатъчни дори и за най-елементарна поддръжка и, според доклад на Световната
банка от 2015 г.13 - само около 8% от "оборудваната" площ получава водни услуги от "Напоителни
системи" ЕАД. Земеделските производители във и извън зоните, обслужвани от "Напоителни системи"
инвестират в нови напоителни технологии в стопанството, без да имат ясна представа за
възможностите, разходите и изискванията за експлоатация и поддръжка.

4.4.

Недостиг на вода

Връзките между движещите сили , натиска, състоянието и въздействието са представени по-долу.
ДВИЖЕЩИ СИЛИ
Урбанизация
Промишленост
Селско стопанство

НАТИСК
Зони с недостиг на вода

ВЪЗДЕЙСТВИЕ
СЪСТОЯНИЕ
Дългосрочен
системен
дисбаланс
между предлагането и търсенето на
вода

Отрицателен воден баланс във водосборните
басейни и в подземните водни тела.
Ниски нива на водата в реките и езерата и на
подземните води.
Повишени концентрации на замърсители.
Недостатъчни водни ресурси за задоволяване
на нуждите на икономическите сектори и
околната среда

Фигура 29. Връзки между движещите сили, натиска, състоянието и въздействието от недостига на
вода

Очаква се изменението на климата да утежни структурните проблеми, които вече водят до недостиг на
вода. В тази връзка следва да се прави разграничение между суша и недостиг на вода: първото се
отнася до временно отклонение в естествения кръговрат на водата от средна стойност, определена за
дълъг период; а втората до дългосрочен системен дисбаланс между предлагането и търсенето на вода.

13

Консултантска програма за засилване на конкурентоспособността на селското стопанство и разработване на
проект на обща стратегия за управление и развитие на хидромелиорациите и защита от вредното въздействие
на водите”, проект на Обща стратегия за управление и развитие на хидромелиорациите и защита от вредното
въздействие на водите, Световна банка , 2015 г.
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Както търсенето, така и предлагането имат възможност да влияят върху състоянието на водните обекти
като честотата, продължителността и интензитета на сушите може да се промени в бъдеще.
Недостигът на вода определя дългосрочен дисбаланс между търсенето и предлагането на вода в даден
регион (или в система за водоснабдяване), най-вероятно характеризиращ се с полу-сух или сух климат
и/или завишен от бързо нарастване на търсенето на вода, свързано с увеличение на населението и/или
разширяване на поливното земеделие
В зоните, страдащи от недостиг на вода, балансът между търсене и предлагане вече е нарушен. Когато
този понастоящем неустойчив баланс между предлагането и търсенето на вода се изостри от
изменението на климата, повече зони и повече речни басейни ще са подложени на недостиг на вода.
Недостигът на вода се свързва с дългосрочен дисбаланс, следователно той не се променя с бързи
темпове.
Изменението на климата може да изостри съществуващите проблеми с недостига на вода. Много
икономически отрасли са силно зависими от наличието на вода и следователно основно
предизвикателство за управлението на водите е да балансира между търсенето и предлагането на
вода; това предизвикателство ще се утежни от изменението на климата.

4.5.

Други потенциални проблеми

Инвазивни чужди видове
Това са чужди видове (растения, животни и гъби с неместен произход), които са внесени в природата
от други територии, където те са разпространени. Появата им обикновено е резултат от човешки
дейности - транспорт, туризъм, търговия, земеделие, градинарството, залесяване, дървообработване.
Възможно е да стане и при преодоляване на естествените бариери между страните и континентите през водните басейни, по въздуха, с птиците и животните и др.
Повечето инвазивни чужди видове нямат естествени врагове или конкуренти, имат мощни механизми
за размножаване и оцеляване. Лесно се приспособяват и разпространяват и без човешка намеса. В
резултат на това те потискат и изместват местните видове, водейки до нарушаване на равновесието в
екосистемите. Инвазивните чужди видове представляват сериозна заплаха за биологичното
разнообразие, но могат да имат и други непредвидени последици.
В момента в Европа има над 12 000 видове, които са чужди за околната среда. Около 15% от тях са
инвазивни, като техният брой бързо нараства. Натискът от инвазивни неместни видове се увеличава в
резултат на навлизането на все повече нови видове, чрез увеличаващата международна търговия и
транспорта. В условията на изменящ се климат се очаква този натиск да се засили още повече.
Инвазивни видове в Черно море
Натискът „чужди видове” като вид "биологично замърсяване" върху морската околна среда, в която те
са привнесени, може да бъде категоризиран по отношение на различните нива на биологична
организация, а именно на ниво:
- индивид (вътрешно биологично замърсяване от патогени или паразити);
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- популация (чрез генетично изменение – хибридизация и генетична модификация на организмите);
- съобщество (промяна в структурата – елиминиране на местните и доминиране на чуждите видове);
- местообитание (модификации на физико-химичните условия);
- екосистема (промяна в потока енергия и органична материя, поява на нови или необичайни функции,
изменения в хранителната верига и функционирането на екосистемата).
Тези нежелани реакции могат да бъдат почти незабавно проявени или да се развият с течение на
времето.
От трите основни вектора за въвеждане на нови видове като:
а) корабоплаване (с баластни води или прикрепване по корпусите);
б) случайно или преднамерено интродуциране от човешка дейност (аквакултури) и
в) преодоляване на екологични бариери в резултат на климатични изменения (естествено
разпространение през проливи, протоци), най-силно въздействие има първия.
Основни източници на пренос и внасяне в морската околна среда на Черно море на чужди (инвазивни
видове) са изпусканите баластни води от корабите. Акваторията пред българския бряг и цялата
Изключително икономическа зона на Р. България се явява район с интензивно корабоплаване. Въпреки
това не всички български морски пристанища имат изградени съоръжения за баластни води, а
наличните приемни съоръжения са ограничени. Все още има ограничени познания за въздействието
на чуждите видове върху околната среда. Необходимо е развитие на научното познание, за да се
разработят надеждни индикатори, особено за въздействието на инвазивните чужди видове, което
остава основен проблем във връзка с постигането на добро екологично състояние.
Най - значими представители на чуждите видове в българската част на Черноморското
крайбрежие, които са силно инвазивни и предизвикват изключително негативни промени в
Черноморската екосистема, респективно и пред българския бряг са Rapana venosa, Mnemiopsis leidyi
и Phaeocystis.
Rapana venosa
Rapana venosa е хищник, който причинява значителни щети на местната популация на
средиземноморската мида Mytilus galloprovincialis. Понастоящем черната (средиземноморска) мида е
изчезнала в много находища по българското Черноморие в резултат от натиска на рапана. В
последните 10 години уловът на рапан се увеличи драстично, което доведе до регистриране на места,
където естествените популации на Mytilus, след намаляване на оказвания натиск върху тях от рапана,
започват да се възстановяват макар и бавно. В същото време употребата на рапана като вид морска
храна както на вътрешния пазар, така и за износ доведе до драстично увеличения му добив и до
постепенно намаляване и на неговите запаси по българското крайбрежие. Морските учени смятат, че
този вид може вече да се счита не толкова като инвазивен вид за Черно море, а вече по-скоро като
търговски вид и то с прекомерна експлоатация.
Друг значим проблем, който има директен негативен ефект върху морската околна среда и се счита за
особено увреждащ по отношение на дънните местообитания при от добива на рапана е използваният
метод за неговият улов чрез т.н. „бийм трал“. Тралирането в разрешените зони, както и
нерегламентираното такова в определените защитени зони, част от мрежата Натура 2000 води до
нанасяне на силни физически вреди на морското дъно.
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Ктенофорът Mnemiopsis leidyi
Ктенофорът Mnemiopsis leidyi се храни със зоопланктон, с който пък от своя страна се хранят хамсията,
младия сафрид и трицоната и дори напада рибните личинки, което оказва пряко въздействие върху
трофичните вериги в морската околна среда. Mnemiopsis оказва и косвен натиск като причинява
цъфтеж на водораслите поради промяна на трофичните връзки.. Като вид баланс може да с приеме
това, че другият вид Гребенестата хищна ктенофора Beroe ovata се храни с Mnemiopsis leidyi.
Вид фитопланктон Phaeocystis
Натискът на екзотичните (чуждите) видове в повърхностият слой на морските води се характеризира
чрез таксономични и функционални изменения във фитопланктона и зоопланктона и резултира в
промени в хранителната верига (Moncheva, Kamburska 2002). Инвазивният вид Phaeocystis e
регистриран в цъфтежни концентрации не само в края на 80-те, началото на 90-те, но и в средата на
2000-е. Масовото развитие на вида води до запушване на хрилете на рибите, промяна в цвета на
водата и образуване на пяна и натрупването й по плажните ивици, което се отразява негативно и на
туризма (Moncheva et al. 1995)
Добив на бели пясъчни миди от видовете Donax trunculus и Chamelea gallina
След изчерпване на естествените запаси от черна мида и издребняване на уловените рапани
вследствие на прекомерното тралене, през последните години популярност доби уловът на два вида
бели пясъчни миди Donax trunculus и Chamelea gallina. Тази дейност е отново свързана с тралиране на
морското дъно в по-плитката част на крайбрежните морски води и води до нарушаване на
крайбрежните местообитания. Увеличеното търсене на пазара, основно за износ, доведе до драстично
увеличаване на натиска върху крайбрежните води, свързан с добива на този вид миди.
Въвеждането на забраната за улов на двата вида бели миди, ако не се урегулира като постоянно
действие за намаляване на оказвания натиск от техния добив, с цел постигане на устойчивост на
техните популации и местообитанията им, както и ако тази забрана не среща разбирането на
риболовния сектор, то съществува реална опасност от изчезване на двата вида бели пясъчни миди от
българските крайбрежните води, както това вече е факт за крайбрежните зони на страните от
Средиземноморския басейн.
Повишаването на осведомеността на МИРГ и браншовите организации, сдружения и риболовци
относно използването на риболовни техники и оборудване, щадящи околната среда ще допринесе за
постигане на устойчиво развитие на мидените (и рибните) популации, опазване на техните
местообитания, съответно за постигане на устойчиви нива на запасите на Черноморските видове.
Предприети действия досега: като отговор на този вид натиск и оказваното негативно въздействие, в
Програмата от мерки (ПоМ) към Морската стратегия съгласно РДМС бяха заложени няколко мерки,
свързани със сектор рибарство и по-конкретно за промотиране и стимулиране на по-екологосъобразни
методи за събиране на рапан (Rapana) и други черупкови организми, с цел намаляване на силното
деструктивно въздействие на използваните бийм тралове и директното увреждане и дори
унищожаване на дънните местообитания и видове (растителни и животински).
В допълнение към това, БДЧР предприе няколко действия като в рамките на консултациите по
предварителната селекция на мерки и по окончателния проект на ПоМ към Морската стратегия (в
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периода 2015 - 2016 г.) организира няколко срещи с представители на риболовния бранш,
Министерството на земеделието, храните и горите и Изпълнителна агенция по рибарство и
аквакултури, и Министерството на околната среда и водите за обсъждане на мерките свързани с
рибарството, като добивът на бели миди беше част от тези обсъждания.
През 2017 г. беше сформирана работна група към МЗХГ за изготвяне на предложение за смекчаващи
мерки, насочени към предотвратяване на негативни въздействия върху околната среда и опазване
популациите при добива на двата вида бяла мида. През лятото на същата година бяха организирани и
съвместни проверки с представители на ИАРА и БДЧР за установяване на незаконни тралирания в
крайбрежната зона за добив на бели миди.
На база на становища на трите научни институции: Институт по Океанология-БАН, Институт по
Биоразнообразие и Екосистемни Изследвания, Института по рибни ресурси – Варна беше изготвен
проект на проект на Заповед на министъра на земеделието, храните и горите за забрана на улов на
бяла пясъчна мида за въвеждане на забрана за стопански и любителски улов на бели пясъчни миди от
видовете Donax trunculus и Chamelea gallina в периода на тяхното размножаване в рибностопанските
обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА), за 2019 и 2020 г. бяха
издадени заповеди за забрана на улова на бяла пясъчна мида двата вида Donax trunculus и Chamelea
gallina.
Предложение за регулираща мярка по отношение на периода на улов: да стане редовно
законодателно действие да се издава ежегодна заповед за забрана за улов за стопански и любителски
риболов на бели пясъчни миди от видовете Donax trunculus и Chamelea gallina, с период на забрана,
съобразен с периода на съзряване и активно размножаване на мидите. Предложението на научните
институти е той да бъде прилаган на два етапа: през пролетта и есента, като от пролетта да започне от
средата на април.
Какви действия са предприети за управление на тeзи проблеми?
До този момент по отношение на морските води, прилагането на програми за мониторинг и програми
от мерки за тяхното опазване и постигане на добро състояние (само в крайбрежната част), се
прилагаше само Рамковата директива за водите 2000/60/ЕС (РДВ) и свързаните с нея директиви и
разпоредби и съответното национално законодателство, транспониращо същата. С влизането в сила
на Рамковата директива за морска стратегия 2008/56/ЕО (РДМС) обхватът на екологичното
законодателство, в частност това за опазването на морските води, се разширява до териториалните
води (12 – милна зона) и изключителната икономическата зона.
Рамкова директива за морска стратегия 2008/56/ЕО (РДМС) разглежда неместните (чуждите) видове,
в т.ч. и инвазивните видове, като една от 11-те характеристики, по които се определя дали морската
околна среда постига и или поддържа добро състояние, т.е те трябва да бъдат на нива, които не
предизвикват неблагоприятни промени в екосистемата (Дескриптор 2) като разглежда не само броя
видове, но и тяхното разпространение и въздействие, особено ако то има екологически и
икономически ефект.
Международната конвенция за контрол и управление на баластните води и утайките от корабите
(Ballast water Convention, BWM) на Международната морска организация (IMO) насочва вниманието
към залагане на мерки срещу преносът и разпространението на инвазивни видове от един морски
регион в друг, което оказва изключително неблагоприятно въздействие върху морското биологично
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разнообразие. За морски регион Черно море по смисъла на РДМС това е от изключително голямо
значение. България ратифицира Конвенцията през 2018 г., но все още няма конкретни планирани и
предприети действия за намаляване на натиска от вече внесените чужди инвазивни видове, както и за
ограничаване на навлизането на нови такива в Черноморската екосистема.
Предложение за мерки в бъдеще:
За постигането на добро състояние на морската околна среда в българската част на Черно море за
чуждите видове е необходимо намаляване на риска и предотвратяване на въвеждането на нови
видове чрез:


Извършване на инвентаризация на чуждите видове на всеки 5 години и определяне статуса
им и степента на инвазивност. С промените в климата се очаква да се създадат условия
благоприятни за въвеждане и развитие на нови видове, които преди това са били
възпрепятствани от температурната бариера.



Разширяване използването на генетични, молекулярни изследвания при определянето на
чуждите видове;



Залагане на изпълними екологични цели;



Изграждане на съоръжения на корабите за обеззаразяване на баластните води;



Изграждане на съоръжения на сушата за приемане на баластните води и последващо
третиране.

През 2015 г. България разработи програма от мерки съгласно чл.13 от РДМС като третата част от
първата Морска стратегия на Р България с период на действие 2016-2021 г., която цели да допринесе
за изпълнението на целите за постигане на добро състояние на морската околна среда (ДСМОС),
включително и по отношение на неместните (чуждите) видове (Дескриптор 2) в крайбрежните и
териториалните води, и ИИЗ на страната.
(забележка: по отношение на крайбрежните води, Рамкова директива за морска стратегия надгражда
съществуващите мерки, изпълнявани съгласно Рамкова директива за водите).
Инвазивни чужди видове във вътрешните водоеми
Според наличната информация, разпространените чужди инвазивни видове в сладководните и в
преходните водни тела (реки и езера) на територията на ЧРБУ са безгръбначните водни видове зеброва
мида или черна странстваща мида мида (Dreissena polymorpha) и мида азиатска корбикула (Corbicula
fluminea), гръбначните видове слънчева риба (Lepomis gibbosus), кубинка, вид лъчеперка от сем.
Шаранови (Псевдоразбора, Pseudorasbora parva), сребриста или обикновена каракуда (Carassius
gibelio) и вида червенобуза водна костенурка (Trachemys scripta elegans) от род Влечуги.
Зеброва мида или Черна странстваща мида мида (Dreissena polymorpha)
Естественият ареал на вида в България включва р. Дунав, черноморските реки и езера. За пръв път
видът е съобщен от Kreglinger (1870) за р. Дунав. По-късно видът е регистриран и за черноморските
реки и езера: Дуранкулашко езеро (Kovachev et al. 2002, Хубенов 2002), Шабленско-Езерецко езеро
(Вълканов 1941, Цветков 1958, Люцканов 1975, 1981, 1983, Angelov 2000), Девненските езера (Hesse
1914), Белославско езеро (Дренски 1947, Вълканов 1957, Цветков 1955, Цветков 1957, Angelov 2000),
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Варненско езеро (Wohlberedt 1911, Chichkoff 1912, Петрбок 1947, Дренски 1947, Вълканов 1957,
Angelov 2000), Мандренското езеро (Дренски 1947), р. Камчия, разливи (Angelov 2000), р. Велека, устие
(Вълканов 1936, Люцканов 1981, Люцканов 1983, Angelov 2000). Присъствието на вида в 5 от
естествените му находища е потвърдено и след 2000 г. - р. Дунав, и в 4 от вътрешните водоеми - реките
Камчия и Велека и езерата Дуранкулашко и Шабленско-Езерецко. Установен е и в едно ново находище
в черноморските реки – р. Хаджийска (Trichkova et al. 2009, Тричкова 2013).
Инвазията на вида във вътрешните водоеми на страната започва към края на 90-те години. В
Черноморския басейнов район, видът е установен в басейна на р. Камчия – язовирите Тича, Камчия,
Цонево, Елешница, Скаленско езеро (яз. Скала 1), и реките Голяма Камчия под яз. Тича, след Велики
Преслав, и р. Камчия над местността Пода, в яз. Порой и устието на р. Велека (Trichkova et al. 2009,
Тричкова 2013).
Среща се в сладки, както и в бракични води. Предпочита стоящи водоеми и бавно течащи води. С
помощта на бисусни нишки се прикрепя към твърд субстрат - камъни, растителност, черупки на други
миди и охлюви.
Въздействие на вида Dreissena polymorpha (Зеброва мида, Черна странстваща мида): Когато се
срещат в големи количества, мидите могат да нанесат оргомни промени в екологията на заразените от
тях басейни. Тяхната филтрираща способност може да причини понижаване на концентрацията на
разтворените твърди вещества и фитопланктона, да промени структурата на фитопланктонните
съобщества, да увеличи прозрачността и да стимулира растежа на макрофитите. Зоопланконът може
да бъде потиснат въз основа на хранителен дефицит, или по дребните таксони да бъдат директно
филтрирани от мидите. Възможно е да настъпят промени в хранителния режим на зоопланктона. Чрез
способността си да образуват обраствания и чрез конкуренция за хранителни ресурси, мидите
Dreissena могат да окажат отрицателно въздействие върху бентосните безгръбначни съобщества и найвече върху местните видове миди и охлюви. Въздействието върху рибните популации се изразява чрез
колонизирането на местата им за размножаване от мидите и способността на някои видове риби да
променят хранителните си навици към хранене с мидите (Claudi, Mackie 1994, Mackie, Claudi 2010,
Nalepa, Schloesser 1993, Van der Velde et al. 2010). Като основни био-обрастатели, мидите могат да
повредят важни водни хидросъоръжения и навигационни структури и по този начин да причинят
значителни щети на термоелектрически и ядрени централи, пречиствателни станции, напоителни
системи и различни стопански дейности.
мида Азиатска корбикула (Corbicula fluminea)
Видът е чужд за фауната на България. Първите екземпляри са намерени през 2001 г. в р. Дунав
(Hubenov 2001), а през 2004 г. в р. Искър (Hubenov et al. 2013). Понастоящем видът се среща по целия
български участък на р. Дунав, на места с изключително висока численост.
Липсва информация дали този вид мида присъства и в каква численост във водоемите на територията
на ЧРБУ.
Въздействие на вида Corbicula fluminea (азиатска корбикула): Измества редица местни видове и
променя съобществата. В състояние е да пренасели дадено съобщество и да изчерпи неговите ресурси,
напр. може да намали хранителната база на някои риби. При висока численост може да редуцира
местообитанията на другите бентосни видове, да ги конкурира за хранителни ресурси, за редуцира
планктона, както и глохидиите на мидите от сем. Unionidae в резултат на филтриращите си
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способности, както и да пренася паразити и патогенни организми. Подобно на зебровата мида може
да образува натрупвания, които да нанесат щети на водно- и топлоелектрически централи, питейни и
индустриални водни системи, напоителни системи, канали и др. (SOUSA et al. 2008).
Слънчева риба (Lepomis gibbosus)
Естествения ареал е Северна Америка. В Европа попада през XIX- век. Асоцииран е предимно в
изкуствени или силно модифицирани водоеми, като има бързи темпове на растеж през първите две
години и формира конкурентни популации, храни се с хайвер и личинки на местни видове.
Псевдоразбора (Pseudorasbora parva)
Естествения ареал на псевдорасбора е източа Азия. В Европа е внесена със зарибителен материал от
стопански ценни шаранови риби в Румъния през 60-те години на 20-ти век, като след това бързо се
разпространява в останалите части на континента. В естествения си ареал се среща в течащи води, но
в Европа се размножава по-успешно в долните течения на бавно течащи реки и техните заливни
територии, както и напоителни канали, плитки изкуствени и естествени водоеми. Инвазивният
потенциал на псевдоразбората се изразява в конкурентост по отношение на местни видове, храни се с
хайвер и личинки на местни видове, преносител на неместни видове паразити.
Сребриста или обикновена каракуда (Carassius gibelio)
Сребристата каракуда е чужд (неместен) вид за Егейския водосбор. Естественото местообитание на
вида е водосбора на р. Дунав, като се смята, че е пренесена целенасочено с цел развъждане поради
близки до шарана качества. Сребристата каракуда е лимнофилен вид, непретенциозен към условията
на средата и поради тази причина е повсеместно разпространен в течащи и стоящи водоеми. Видът
има силно инвазивни характеристики, като населява широк обхват от стоящи водоеми и бавно течащи
реки, с добре развита потопена растителност (Kottelat and Freyhof, 2007). Адаптира по-добре и
формира по-стабилни популации в изкуствени водоеми отколкото в естествени екосистеми (Tarkan et
al., 2012a). Логично е да се приеме че се адаптира по-добре и към силно модифицирани водни тела.
Като топлолюбив вид сребристата каракуда предпочита плитки, еутрофни води с обилна растителност,
по-рядко, по-дълбоки и по-студени водоеми (Vetemaa et al., 2005). Поради по-големите си размери,
възрастните нямат естествени врагове, но по- младите индивиди са уязвими от хищници.
Червенобуза водна костенурка (Trachemys scripta Schoepff, 1792)
През последните години в някои от по-големите реки на територията на ЧБР все по - често се
наблюдава чуждия инвазивен воден вид червенобуза водна костенурка (Trachemys scripta Schoepff) от
род Влечуги.
Вносът на широкоразпространения вид червенобуза водна костенурка на територията на Европейския
съюз е забранен от 2009 г. с Регламент на Европейската комисия, а тези екземпляри, които вече се
намират в границите на Съюза, подлежат на регистрационен режим. Забраната важи и за България и
съответно нарушаването й подлежи на санкции съгласно разпоредбите на Закона за биологичното
разнообразие. Тази мярка се налага, поради факта, че червенобузата водна костенурка е силно
инвазивен тропически вид, който след изпускане във водите лесно се приспособява към условията,
размножава се бързо и измества местните видове. Червенобузата водна костенурка е аквариумен вид
костенурка, която по една или друга причина хората освобождават във сладките и полусолените
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(преходните) водоеми. Поради силната си адаптивност към средата и към различни климатични
условия и това, че е всеяден вид, червенобузата водна костенурка за кратко време измества останалите
видове костенурки от средата, която обитават.
Например видът е регистриран в Атанасовско езеро, където конкурира местните два вида
обикновената блатна костенурка и каспийската блатна костенурка в тяхното естествено
местообитание. Видът е все по-широко разпространен в лонгозния район на р. Камчия преди
вливането й в Черно море, а последните няколко години се среща и в реките на юг от Бургас- реките
Ропотамо и Велека.
Към настоящия момент някои от тези видове са отпаднали от „Списъка на Съюза с инвазивни чужди
видове към Регламент 1143/2014, които засягат ЕС след последните промени от 2019г.”
(https://www.moew.government.bg/bg/priroda/biologichno-raznoobrazie/nemestni-i-invazivni-chujdividove/invazivni-chujdi-vidove/) като Dreissena polymorpha и Corbicula fluminea (азиатска корбикула), а
други остават в него като видовете риби Lepomis gibbosus (слънчева рибка), Pseudorasbora parva
(псевдоразбора) и Червенобуза водна костенурка (Trachemys scripta Schoepff, 1792).
Все още не е изцяло проучено на национално ниво как присъствието на инвазивни видове би повлияло
върху оценката на екологичното състояние на водните тела. Отчитайки цялостния натиск върху
околната среда от инвазивните видове, би могло да се заключи, че в ЧРБУ инвазивните видове
понастоящем не се считат за значим проблем, но следва този въпрос да бъде по-добре проучен.

Ерозия
Ерозията е физично явление, свързано с отделяне и пренасяне на почвени частици чрез вятър,
дъждовни и повърхностни води при протичане на естествени процеси и/или въздействие на
антропогенни фактори. Ерозията бива водна (площна и линейна), ветрова (скоростта на вятъра над 10
м/с) и иригационна (водата в поливните бразди надвишава 0.1 до 1.0 м/с).
В България 1.7 милиона hа земи са засегнати от ерозия, от които 0.4 hа – в силна и много силна степен.
Повърхностни води
Вътрешни води: на този етап не е налична нова информация от предишния междинен преглед на
значимите проблеми в управлението на водите Черноморски басейнов район от 2015 г. при
изготвянето на трети ПУРБ на ЧРБУ 2022-2027 г. следва да бъдат идентифицирани повърхностните
водни тела с висока и много висока податливост на почвата към ерозия.
Абразивни и свлачищни процеси:
Информация за свлачищни процеси на територията на България и конкретно тези на територията на
ЧРБУ може да бъде намерена на сайта на Геозащита Варна към Министерството на регионалното
развитие и благоустройството: http://gz-varna.mrrb.government.bg/map/ Регистърът съдържа следната
информация: основни данни - дата на регистрация, национален идентификатор (код на свлачището),
идентификатор на съставителя, местоположение, географски данни; структура, механизъм и възраст
на свлачището; терен, на който се проявява и др.
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Замърсяване на морската околна среда от постъпващи в нея отпадъци с наземен и морски
характер
През последните години все повече се говори за т.н. „морски отпадъци“ (твърди отпадъци с
антропогенен произход), които постъпват в морските води както от сушата, така и в резултат на морскобазирани дейности като корабоплаването. Морските отпадъци (Дескриптор 10) са едни от 11-те
характеристики за оценка на състоянието на морската околна среда съгласно Рамкова директива за
морска стратегия 2008/56/ЕО. Биват макро – и микроотпадъци, принадлежащи към 8 основни
категории: изкуствени полимерни материали; каучук (гума); плат / текстил; хартия / картон; обработен
дървен материал; метал; стъкло / керамика и неидентифицирани отпадъци.
В периода 2015-2016 г. бяха проведени първи за България проучвания за количествата на отпадъците
по плажните ивици и в морската среда по смисъла на Рамкова директива за морска стратегия. Същите
бяха изпълнени в рамките на проект „Инструменти за оценка на отпадъците, еутрофикацията и шума
в морските води (MARLEN)”, финансиран по програма BG 02 “Интегрирано управление на морските и
вътрешните води”, приоритет BG 02.03: ”Увеличен капацитет за оценка и предвиждане на екологичния
статус на морските и вътрешните води”, съфинасирана от Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014. Набраната информация послужи за подобряване
на програмата за мониторинг по Д10 Морски отпадъци, дейност в рамките на друг проект „Проучвания
на състоянието на морската околна среда и подобряване на програмите за мониторинг, разработени
съгласно РДМС (ISMEIMP)“, финансиран по същия финансов механизъм. Повече информация за
проектите е налична тук: https://www.bsbd.org/bg/page_3267658.html
От 2017 г. стартира националния мониторинг по Дескриптор 10 в изпълнение на изискванията на
РДМС. Наблюденията на отпадъците в морската среда се извършват от Института по океанология в
рамките на ежегодните Споразумения между института и МОСВ. По отношение на мониторинга на
макроотпадъците (над 2,5 m) по плажните ивици (т.н. beach litter), БД “Черноморски район“ провежда
ежегоден мониторинг на 10 плажни ивици, 4 пъти/годишно по сезони от 2017 г. досега чрез външно
възлагане. Резултатите показват, че 90% от регистрираните отпадъци са с полимерен произход
(общоизвестни като пластмасови отпадъци). Също така количеството (брой и тегло) на събраните
отпадъци на 100 m сектор от всеки плаж е значително. В ПоМ към Морската стратегия на България са
планирани мерки, свързани с Дескриптор 10 с цел постепенно намаляване на броя и вариацията на
отпадъците в дългосрочен план. Във втория ПУРБ на ЧРБУ също бяха планирани мерки по отношение
на отпадъците, които да допълнят тези от РДМС.
Проблем: все още липсва пълна информация относно степента на замърсяването от постъпващите в
морската среда отпадъци с наземен и морски характер (нерегламентирани сметища, устия на вливащи
се в Черно море реки и дерета, отводнителни канали, плавателни съдове).
Проблем: липса на информация за планираните действия относно изпълнението на мерките от ПУРБ,
с отговорни институции крайбрежните общини. Ниска ангажираност на администрациите на местно
ниво при обсъждане на темата и планиране на съвместни дейности, въпреки наличието на текущи
проекти на общините, свързани с темата отпадъци в морската среда и действия за тяхното намаляване.
Невъзможност за синхронизиране на действията между РДВ и РДМС относно морските отпадъци.
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Предложение за последващи действия в бъдеще, които да бъдат планирани в ПУРБ по отношение на
отпадъците, постъпващи от сушата с цел допълване на мерките по РДМС: включване на мерки, тип
инициативи за наблюдение и ограничаване на постъпването на отпадъци в повърхностните водни
обекти, по – конкретно реки, дерета, отводнителни канали, вливащи се в крайбрежните морски води
с цел намаляване на тяхното разпространение и натрупване в морската околна среда.
Транспорт
Натискът от транспорта върху водните тела се изразява главно чрез емисии на азотен оксид, както и
емисии на мед и в по-малка степен и на цинк и олово. Мащабът на тези емисии е описан в предходните
глави. Като цяло може да се каже, че ролята на транспортния сектор е най-значителна по отношение
на замърсяването с мед. При азотния оксид, въпреки че емисиите са значителни (близо 50 000 тона
годишно за цялата страна), натискът от биогенни вещества от селското стопанство е повод за далеч поголямо безпокойство. Поради това, натискът от транспортния сектор към момента не се счита за
значим проблем.
Настоящият доклад за Междинен преглед на значимите проблеми в управлението на водите представя
идентифицираните значими проблеми, въздействащи върху водните (повърхностни и подземни ) тела
в Черноморския басейнов район.
Най-общо причините за недоброто състояние на водите в Черноморския басейнов район са свързани
със биогенно и органично замърсяване от точкови и дифузни източници, еутрофикация в някои водни
обекти, физически изменения, поддържане на достатъчен воден отток в резултат на водовземане и и
ползване на водните обекти, климатични проблеми. Тези проблеми до голяма степен са причинени от
различни икономически дейности, но има и такива, които са в резултат от естествени природни
процеси.
Това означава, че отделните предприятия, организации и потребители на вода могат да повлияят,
както и да бъдат засегнати от няколко идентифицирани значими проблеми.

В таблицата по-долу са обобщени видовете натиск с основните движещи сили и конкретни
икономически сектори (източници на натиск) към тях, и връзката им с установените значими
въздействия, респективно проблеми в управлението на водите в обхвата на Черноморски басейнов
район:
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Таблица 5. Обобщена информация за основните движещи сили (източници на натиск) и установените значими въздействия, респективно
проблеми в управлението на водите в Черноморския басейнов район
Икономически
сектор /
Източник на
натиск

Натиск

Въздействие

Значими
проблеми в
управлението на
водите в ЧРБУ

Изменение на речния отток
Урбанизация (ВиК)
Урбанизация (население)
Селско стопанство
Урбанизация (промишленост)
компании за производство на
електроенергия

Водовземане

Влияние върху непрекъснатостта на
реката

Производство на електроенергия / без
ВЕЦ

Загуба на влажни зони

Водовземане и изменение
на воден отток

Загуба на територии за размножаване

Естествени процеси

Промяна в нивото (количеството) на
водите (реки, езера)
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Промяна в нивото на подземните води
Изменение на посоката на подземните
води в резултат на просмукване на
морска вода в подземните води (морска
интрузия)

Морска интрузия

Влошаване на качеството на подземните
води вследствие на морската интрузия
Нерегламентирани зауствания на битови
и промишлени отпадъчни води
Нереконструирани и неефективни
промишлени пречиствателни станции

Органично замърсяване

Площадки на действащи индустриални
мощности

Химично замърсяване

Неизградени ПСОВ на населени места,
които имат изградена канализация
(частично изградени канализационни
системи)
Урбанизация (ВиК,
население)

Замърсяване с биогени (хранителни
елементи), основно азот и фосфор

Нереконструирани и неефективни ПСОВ
на населени места
Неизградени/частично изградени
Канализационни мрежи за отвеждане
на отпадъчните води на населени места

Замърсяване с биогени (хранителни
елементи), основно азот и фосфор
Органично замърсяване

Биогенно замърсяване
(хранителни елементи)
Органично замърсяване

Замърсяване с опасни
вещества

Заустване на непречистени
или недостатъчно
пречистени отпадъчни
води от населените места

Микробиологично замърсяване
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Торене на земеделски площи

Селско стопанство
(земеделие)

Площадки за
съхранение на минерални азотни и
фосфорни торове и органични торове
(основно оборски тор, включително
урея), предназначени за селското
стопанство

Замърсяване с биогени (хранителни
елементи), основно азот и фосфор

Еутрофикация на водите

Замърсяване с биогени (хранителни
елементи) и органично замърсяване

Селско стопанство
(животновъдство)

Открити и/или недобре изолирани
площадки за съхранение на органични Атмосферно замърсяване с CH4 (метан),
торове (оборски тор, включително уреа) NH3 (амоняк), NxO (азотни оксиди) и CO2
(въглероден диоксид)
Заустване на недостатъчно пречистени
отпадъчни води от животновъдни ферми Ацидификация (вкисляване) на водите

Замърсяване с биогени (азот и фосфор)

Зарибяване на язовири с цел
риборазвъждане

Генетично „замърсяване“ на дивите
популации риби

Рибни стопанства
Селско стопанство (рибарство
и аквакултури)

Дифузно замърсяване с
нитрати и фосфати

Намаляване на местната рибна
фауна, особено на мигриращи видове

Зарибяване на реки и езера
Търговски, включително и незаконен
риболов - тралиране на морското дъно
при улов на дънни видове риби, рапани
и миди

Дифузно замърсяване с
фосфор и амоняк
Еутрофикация на водите

Увеличаване на
антропогенните
климатични изменения
Биогенно замърсяване
Органично замърсяване
Навлизане на неместни
(инвазивни) видове

Физично увреждане на морското дъно
Изменени (засегнати) хабитати поради
хидроморфологични промени

Физични модификации
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Урбанизация (население,
промишленост)

Депа за отпадъци,
неотговарящи на
екологичните
изисквания
Химични замърсители в инфилтратите

Урбанизация (население)

Изменения на речното легло и
непрекъснатост на реката (в т.ч. диги,
бентове, подпорни стени, корекции и
др.)

Замърсяване с тежки метали,
металоиди, други приоритетни
вещества и специфични замърсители

Химично замърсяване
Дифузно замърсяване на
водните обекти с отпадъци

Изменение на речния отток;

Урбанизация (промишленост)
производство на
електроенергия, ТЕЦ, без ВЕЦ
Селско
стопанство
Урбанизация (морски
транспорт)

Селско стопанство (Рибарство
и аквакултури)

Влияние върху
непрекъснатостта на реката

Изграждане на язовири с цел ползване
и/или водовземане

Изменени (засегнати) хабитати поради
хидроложки промени
Изменени (засегнати) хабитати поради
морфологични промени

Изграждане и поддръжка на
пристанищна инфраструктура
Дейности по драгиране и депониране,
свързани с поддръжка на
корабоплавателни пътища
Търговски, включително и незаконен
риболов - тралиране на морското дъно
при улов на бели пясъчни миди в
плитките части на крайбрежните води

Физични
модификации

Изменени (засегнати) хабитати,
включително загуба поради
хидроморфологични промени
Промени в структурата на дънните
безгръбначни
Физично увреждане на морското дъно
Изменени (засегнати) хабитати,
включително загуба поради
хидроморфологични промени
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Урбанизация (население)

Загуба на човешки живот

Урбанизация (промишленост)

Загуба на стопански и
икономически активи

Селско
стопанство

Изменение на морфологичните
характеристики на водните обекти

Промяна в крайречната
растителност

Вредно
въздействие на водите

Промени в качеството на водите
Урбанизация (промишленост)
Урбанизация (морски
транспорт)

Разлив на замърсители, включително
нефт и нефтопродукти

Замърсяване на
водите с химични замърсители
(приоритетни вещества и специфични
замърсители)

Химично замърсяване
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Засушаване
Промени в наличието на водни ресурси
и потребност от вода
Урбанизация (население)
собственици,
водоползватели
Урбанизация (промишленост)

Промени в честотата и интензивността
на наводненията и засушаването
Изхвърляне на вредни газове (азотни и
серни съединения, други химични
замърсители) от промишлени обекти
Отделяне на вредни газове от
различните видове сухоземен и
въздушен транспорт

Недостиг на вода
Отлагане на замърсители в атмосферата
(атмосферно замърсяване)
Увеличаване интензивността на
валежите

Увеличаване на
антропогенните
климатични изменения

Увеличаване на киселинните дъждове
Промени в качеството на водите,
включително ацидификация
(вкисляване) на водите
Еутрофикация

Потенциално значими проблеми
Въвеждане на инвазивни
чужди видове

Урбанизация (население)
Урбанизация (транспорт)

Конкуренция с местните видове
Незаконно изхвърляне
/ депониране на отпадъци, свързани с
дейности с наземен характер

Замяна на популациите на местни
видове с неместни такива, унищожаване
на местообитанията, конкуренция за
изхранване

Навлизане на неместни
(инвазивни) видове

Дифузно замърсяване на водите с макро
и микроотпадъци

Дифузно замърсяване на
сухоземните територии и
водните обекти с отпадъци

Нерегламентирани
сметища
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Незаконно изхвърляне
/ депониране на отпадъци, свързани с от
корабоплаването
Ерозия на почвата
Селско стопанство

Изкуствено отводняване
Излужване на почвата

Естествени процеси

Загуба на седименти от почвите
Загуба на хранителни вещества от
почвите

Свлачищни и ерозионни
Загуба на места за размножаване и процеси
Брегови свлачищни и ерозионни процеси
местообитания на птици и животни,
по крайбрежието
включително по крайбрежието
Свлачищни и ерозионни процеси по
Затрупване на
речните брегове
местообитания

водни

и

морски
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5. Отговори
В рамките на настоящият трети цикъл на РДВ по време, на който ще бъде актуализиран Планът за
управление на речните басейни, Програмата от мерки (ПоМ) в ПУРБ ще бъде основното средство
за отговор на значимите проблеми чрез планиране на необходимите мерки за постигане на целите
за добро състояние на водите и на свързаните с тях екосистеми. Отговорите могат да бъдат
категоризирани в няколко направления: от конкретни инфраструктурни мерки или регулаторни
мерки, насочени към значимите проблеми, планиране на допълнителни проучвания, свързани с
недостатъчно данни и повишаване на достоверността, през повишаване на техническото ниво на
методите и инструментите, които се използват за определяне и разработване на действия, до
подобряване на общия организационен капацитет и на капацитета за изпълнение, по-добър достъп
до финансиране, политическа подкрепа и др.
До настоящият момент са определени и изпълнени широк спектър от мерки, включени в ПУРБ на
Черноморски район за басейново управление 2010-2015 г. и 2016-2021 г. Извършеният анализ на
риска за целите на настоящия доклад за междинен преглед на значимите проблеми в управлението
на водите в ЧРБУ обаче показва, че все още има необходимост от формулиране и изпълнение на
подходящи мерки за постигане на целите за опазване на околната среда за повърхностните и
подземните водни тела. Независимо от отчетения до момента напредък в изпълнението на мерките
от втория ПУРБ 2016-2021 г. е изключително важно да се разработи целенасочена и ефективна
програма от мерки в рамките на следващия (трети) ПУРБ за периода 2022-2027 г., имайки предвид,
че крайния срок определен от РДВ и ЗВ за постигане на добро състояние на водите е 2027 г., което
съвпада с периода на прилагане на третия ПУРБ.

5.1.

Отговор на замърсяването с биогенни и органични вещества от
селското стопанство на повърхностните води

България изпълнява Директива 91/676/ЕИО за опазване на водите от замърсяване с нитрати от
селско стопански източници, в съответствие с която разработва и актуализира Програма от мерки за
ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници в уязвимите
зони, която наскоро бе актуализирана за периода 2020 г.- 2023 г. Една от ключовите мерки,
предложени в тази програма е ограничаване на употребата на торове в нитратно-уязвимите зони.
По-специално за ЧРБУ, 74% от използваната земеделска площ се намират в нитратно уязвими зони,
където въз основа на обявената в момента и предходната програма от мерки максималната доза
азотни торове (както минерални, така и оборски тор) не трябва да надвишава от 60 до 216 кг/ха в
зависимост от вида на културата. Имайки предвид високите нива на концентрациите на азот в някои
повърхностни и подземни водни тела, тези квоти изглеждат доста щедри в сравнение със сегашното
използване на минерални азотни торове, което се приблизително 123 кг. N/ха обработваема земя.
Освен по отношение на количеството внесена тор, програмата включва и редица изисквания,
свързани с начина и времевия период за внасяне на торовете на терен, както и начина и времето за
съхранението му преди внасяне на терен.
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Освен мерките, свързани с прилагане на изискванията на Директивата за опазване на водите от
замърсяване с нитрати от селскостопански източници 91/676/ЕИО, в ПУРБ 2016-2021г. са включени
редица допълнителни мерки, които имат пряко или непряко въздействие върху намаляването на
замърсяването на повърхностните и подземните води от селското стопанство с биогенни вещества.
Tези мерки включват разработване на насоки и обучение за земеделските стопани и животновъди,
подобрен мониторинг и контрол на спазването на разпоредбите, подобрени информационни
системи, подобрени разпоредби и преглед на разрешителните за аквакултури.
През следващия цикъл на действие на ПУРБ на ЧРБУ 2022-2027г. усилията за намаляване на
замърсяването с биогенни вещества от селското стопанство следва да бъдат увеличени да включват
минимално следните мерки:


Спазване на условията за добри земеделски, фермерски и екологични практики. Каталогът
с добри земеделски и фермерски практики следва да бъде разширен.



Изпълнение на програмата от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването
с нитрати от земеделски източници в уязвимите зони и засилване на контрола за
прилагането й;



Изпълнение на мониторинговата програма по директивата за нитрати в повърхностните и
подземни води



Въвеждането на правила и контрол за ограничаване на замърсяването с биогенни вещества
от аквакултури



Осигуряване на стимули за допълнителни дейности и инвестиции, които директно да
намалят натоварването от дифузно замърсяване с биогенни и органични вещества.



Мерки, свързани с ценовата политика, с цел въвеждане на възстановяването на разходите
за водни услуги от селското стопанство, включително и за дифузно замърсяване.

От констатациите на анализа на натиска изглежда, че има нарастващ натиск от селското стопанство
в ЧРБУ. Поради това, в рамките на третия цикъл на ПУРБ следва да се акцентира върху прилагането
на подходящи мерки, които да намалят замърсяването от селското стопанство. При продължаване
на настоящата тенденция в земеделието за засилено използване на минерални торове найвероятно ще натиска върху повърхностните и подземни водни тела, поради което интегрираният
подход към екологичната и селскостопанската политика е предпоставка за бъдещо подобряване на
ситуацията.
Настоящата ситуация показва спешна необходимост от изпълнение на изискванията на Директивата
за нитратите и успешно прилагане на мерките, насочени към идентифицирания дифузен натиск от
селскостопански дейности по съответните повърхностни и подземни водни тела в Черноморски
район, включени в настоящия ПУРБ 2016-2021г., както и на националната „Програма от мерки за
ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници в уязвимите
зони за периода 2020-2023 г.“. Допълващи мерки ще бъдат предложени в третия цикъл на
плановете за управление на речните басейни при актуализацията на ПУРБ на ЧРБУ за периода 2022
– 2027 г. Подробен анализ на натиска от селскостопански източници и въздействието върху всяко
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водно тяло ще бъде разработен за ПУРБ, когато всички данни, събрани по дейностите от
продължаващите проучвания бъдат обработени и оценени.

5.2.

Отговор на замърсяването с биогенни и органични вещества от
отпадъчни води от населени места и производствени обекти на
повърхностните води

Събиране и пречистване на градски отпадъчни води
Заустванията на отпадъчни води са значителен източник на натиск от замърсяване с биогенни,
органични и вредни вещества. Поради това, продължаващото подобряване на инфраструктурата за
събиране и пречистване на отпадъчни води следва да бъде един от стълбовете на третия цикъл на
ПУРБ.
Във втория цикъл на ПУРБ на ЧРБУ 2016 – 2021 г. са предложени множество мерки за намаляване
на замърсяването от заустване на отпадъчни води от населени места и индустриални източници.
През периода на действие на настоящия ПУРБ на ЧРБУ 2016-2021 г. са изградени и модернизирани
системи за събиране и пречистване на отпадъчни води от населените места като част от
изпълнението на програмите от мерки от предишния (първи) цикъл на ПУРБ 2010-2015 г.
Значително е положителното въздействие от инвестициите в подобряване на технологията за
пречистване на отпадъчни води по ОП "Околна среда 2014-2020" в Черноморски район.
Инвестициите по ОП "Околна среда 2014-2020" значително са намалили натиска от замърсяване с
биогенни вещества от заустване на отпадъчни води от населени места.
Усилията за постигане на пълно съответствие с Директивата за пречистване на градските отпадъчни
води (Директива 91/271/EИО) следва да продължат и през третия цикъл на действие на ПУРБ на
ЧРБУ 2022-2027 г. като включват следните основни мерки:


изграждане или доизграждане на канализационни мрежи за населени места с над 100 000
е.ж., над 10 000 е.ж., и между 2000 и 10 000 е.ж.



изграждане на ПСОВ за населени места с над 10 000 е.ж. и между 2000 и 10 000 е.ж



модернизация на съществуващи ПСОВ за населени места с над 10 000 е.ж. и между 2000 и
10 000 е.ж.

На територията на ЧРБУ за агломерациите над 2000 е.ж. са изградени 31 бр. ПСОВ със степен на
пречистване до вторично пречистване, от които 20 бр. ПСОВ имат осигурено и допълнително
третично пречистване, като някои от тях обслужват повече от една агломерация.
Освен това, в случаите, при които не се постига подобряване на състоянието на водните тела и се
наблюдава явно въздействие върху състоянието им, следва да бъдат приложени допълващи мерки:


Преразглеждане на разрешителните за ползване на водното тяло за заустване на отпадъчни
води за привеждане в съответствие с целите на опазване на околната среда за съответното
водно тяло по член 156а от ЗВ.



Проверка на разрешителните за ползване на водното тяло за съответствие с целите на
опазване на околната среда по член 156а от ЗВ.
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Модернизация и подобрения на пречиствателните станции за промишлени отпадъчни води.



Разработване на системи за събиране и пречистване на отпадъчни води от по-малките
населени места с население под 2000 еквивалент жители и прилагането им.

Пречистване на индустриални отпадъчни води
Регулирането на замърсяването на повърхностните води от производствени обекти, които заустват
отпадъчни води с биогенно и органично замърсяване се извършва чрез разрешителния режим за
заустване на отпадъчни води (по ЗВ и с комплексните разрешителни), чрез контрола за спазване на
емисионните ограничения и таксационната политика. В тази връзка е необходимо да се планира
преразглеждане на условията разрешителните на производствени обекти за заустване на
отпадъчни води, които влияят за непостигане на целите за добро състояние, при необходимост
планиране на по-строги емисионни ограничения и засилване на контрола.

5.3.

Отговор на химичното замърсяване на повърхностните води от
населени места, производствени обекти, вкл. дейности в миналото и
селско стопанство

Производствени отпадъчни води, заустващи във водни обекти
Регулирането на замърсяването на повърхностните води от производствени обекти, които заустват
отпадъчни води с химично замърсяване се извършва чрез разрешителния режим за заустване на
отпадъчни води (по ЗВ и с комплексните разрешителни), чрез контрола за спазване на емисионните
ограничения и таксционната политика. В тази връзка е необходимо да се планира преразглеждане
на условията разрешителните на производствени обекти, които влияят за непостигане на целите за
добро състояние, при необходимост планиране на по-строги емисионни ограничения,
прекратяване на заустването на приоритетно опасни и приоритетни вещества и засилване на
контрола.
Необходимо е да продължи инвентаризацията на заустванията и установените емитери на всички
приоритетни вещества и съответно планирани мерки за тяхното ограничаване и поетапно
прекратяване.

Производствени отпадъчни води, включени в канализациите на населените места
Производствените отпадъчни води, включени след пречистване в канализационните системи на
населените места е въз основа на договори с ВиК операторите. Необходимо е да се засили контрола
върху качеството на тези води преди включването им в канализационните системи особено там,
където мониторинга на водите показва химично замърсяване.
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Необходимо е да продължи инвентаризацията на заустванията и установени емитерите на всички
приоритетни вещества, включени в канализационните системи на населените места и съответно
планирани мерки за тяхното ограничаване и поетапно прекратяване.
Депа за отпадъци
На етап изпълнение на тригодишна биологична рекултивация, след завършена техническа
рекултивация са 12 бр. общински депа, които не са били в съответствие (на територията на
общините Айтос, Балчик, Белослав, Болярово, Вълчи дол, Долни Чифлик, Карнобат, Малко Търново,
Несебър, Сунгурларе, Средец и Шабла). Едно общинско депо (Провадия) остава с необходимост от
рекултивация, за което има сключен договор с ПУДООС за изпълнение от началото на 2021 г.
Постигнат е значителен напредък за намаляването на натиска върху околната среда от дейностите,
свързани с депата за битови отпадъци. Напредъкът е в резултат от инфраструктурните инвестиции
по ОП "Околна среда".
Минали замърсявания
Може да се очаква допълнително намаляване на натиска върху околната среда поради
изпълнението на програми за възстановяване на стари промишлени терени. Въз основа на
проведените проучвания за картиране на руднични води в действащия цикъл на ПУРБ 2016-2021 г.
е необходимо за установените проблеми за всеки обект да се планират специфични мерки за
пречистването на изтичащите руднични води от ликвидирани минни изработки в проекта на третия
ПУРБ.
Селско стопанство
Необходимо е да се осъществи координация с компетентните органи за директивата за пестицидите
и планират мерки за ограничаване на дифузното замърсяване на води от селскостопански и
горскостопански дейности, както и да се засили контрола върху използването на препарати за
растителна защита в близост до водни обекти.
Необходимо е да се оцени въздействието върху води от използването на ветеринарно-медицински
продукти при отглеждането на аквакултури.

5.4.

Отговор на натиска от водовземане и физически модификации върху
повърхностните води

В рамките на втория ПУРБ бяха планирани множество мерки за справяне с хидроморфологичния
натиск, който включва регулиране на натиска от водовземане и регулиране на оттока върху
хидроложкия режим и осигуряване на екологичния отток чрез преразглеждане на разрешителните
и отнемането им, забрани за издаване на нови разрешителни, засилване на контрола за изпълнение
на условията в разрешителните, въвеждане на изисквания за собствен мониторинг за оценка на
въздействието от натиска, изграждане или реконструкция на рибни проходи, подобряване на
мониторинга и допълнителни проучвания. Тези усилия е необходимо да бъдат продължени през
третия цикъл на ПУРБ, за да се гарантира успешното изпълнение, заедно с допълнителни
смекчаващи мерки.
В процес на разработване е нова методология за оценка на екологичния отток като част от
дейностите по Споразумението между МОСВ и МБВР. Екологичният отток се разглежда в контекста
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на РДВ като „хидроложки режим, съобразен с постигането на екологичните цели на РДВ в
естествените повърхностни водни тела, както е посочено в член 4 (1)“. Въз основа на новата
методология за оценка на екологичния отток ще бъдат доразвити специфични смекчаващи мерки,
за да се внедри постепенно тази концепция в процеса на издаване на разрешителни и да се
гарантира в дългосрочен план поддържането на екологичните оттоци, доколкото е възможно.
Допълнителните мерки, свързани с водовземането, трябва да се подпомогнат целите за постигане
на по-висока ефективност на потреблението на вода във всички икономически сектори. В сектора
на водоснабдяването и напояването следва да продължат усилията за намаляване на загубите на
вода. В сектора на селското стопанство схемите за напояване следва да бъдат оптимизирани, за да
се избегне пренапояване и да се намали количеството на използваната вода за единица
произведена продукция. Същата оптимизация на използването на вода следва да бъде насърчавана
и във водно-интензивните сектори на промишлеността.

5.5.

Отговори за опазване на подземните води

Количествено състояние на подземните води
Основният натиск върху количественото състояние на подземните води се причинява от
водовземане за селскостопанско, промишлено и битово водоснабдяване. В резултат от мерките,
въведени през втория цикъл на ПУРБ се наблюдава намаление на натиска, което се изразява в
намалените стойности на индекса за експлоатация на водите през 2020 г. Тези усилия следва да
бъдат продължени през третия цикъл на ПУРБ, вкл. чрез мерки за ограничаване на водовземането
от подземни води чрез подобяване ефективността на използването на водите, регулиране с
разрешителния режим и засилване на контрола, цифровизация и автоматизация на управлението
на водите, както и опазване на подземните води в дълбоко разположени водоносни хоризонти, като
основен източник на вода за питейни цели.
Качествено състояние на подземните води
Най-често срещаният проблем с качеството на подземните води е замърсяването с нитрати,
причинено най-вече от селското стопанство. Поради това, всички мерки, описани в т. 5.1, т. 5.2 и т.
5.3 следва да бъдат приоритизирани и в контекста на опазване на подземните води. Освен това, в
случаите, в които има установено местно антропогенно въздействие, изразяващо се във високи
концентрации на замърсители, следва да бъдат въведени специфични мерки. Те могат да включват
прецизиране на зоните за защита на подземните води, както и допълнително моделиране, което да
повиши нивото на разбиране на проблемите. Регулирането на замърсяването на подземните води
се извършва чрез разрешителния режим за водовземане от същите (по ЗВ и с комплексните
разрешителни), чрез контрола за спазване на емисионните ограничения и таксационната политика.
Необходимо е да се планира преразглеждане на условията разрешителните на производствени
обекти (и разрешителните за водовземане от подземни води, а кое е небходимо), които влияят за
непостигане на целите за добро състояние, при необходимост планиране на по-строги емисионни
ограничения и засилване на контрола.
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5.6.

Отговор на натиска от изменение на климата и ааптация към
изменението на климата

Наводнения
Инструмент за постигане целите на ПУРН е Програмата от мерки, която включва всички дейности,
планирани за трайно намаляване на риска от наводнения и щетите от тях за човешкото здраве,
икономиката, културно-историческите ценности и околната среда.
В съответствие с изискванията на директивата за наводненията е необходимо да се осъществи
координация между данните и информацията, резултатите от оценките и мерките в ПУРН и ПУРБ.
По отношение на разработването на ПУРБ при актуализацията на характеристиките на РБУ и оценка
на натиска следва да бъдат взети предвид определените РЗПРН и разработените карти на районите
със заплаха от наводнения и на риск от наводнения, определянето на екологичните цели на ВТ в
ПУРБ, които могат да бъдат засегнати от наводнения и прилагането на изключения за тях е
необходимо да бъдат съобразени с целите и приоритетите на ПУРН и предвижданите мерки в него.
В контекста на изискванията на Рамковата директива за водите при разработване на мерките в ПУРН
трябва да бъдат взети предвид следните изисквания:


Мерките, свързани със защита от наводнения по принцип не трябва да водят до влошаване
на състоянието на повърхностните водни тела и следва да се предпочитат мерки, които
допринасят за постигане на целите на ПУРБ и ПУРН едновременно.



В следващия ПУРН е необходимо да се увеличи делът на мерките за естествено задържане
на водите, които допринасят както за намаляване на риска от наводнения, така и за
подобряване на състоянието на екосистемите и постигане на целите на ПУРБ
(възстановяване на заливните равнини, влажните зони, възстановяване на естественото
състояние на речните корита и т.н.).



Прилагането на мерки, които водят до влошаване на състоянието на повърхностните водни
тела поради физически (хидроморфологични) модификации, следва да бъде допуснато в
ПУРН само ако може да бъде обосновано като изключение в съответствие с изискванията на
член 4.7 от РДВ.

Засушаване
Гарантирането на достатъчно количество и добро качество на прясна вода за всички ползватели е в
основата на Закона за водите. На практика, задоволяването на нуждите от вода, в това число и тези
на екосистемите, се оказва значително предизвикателство, особено в условията на климатичните
промени и периодичните засушавания, които съответно задълбочават проблемите с недостиг на
вода.
В България е разработена и приета с Решение 621/25.10.2019 г. на Министерския съвет
Националната стратегия за адаптация към изменението на климата, съгласно която водните
ресурси се оценяват като най-уязвими към проявите на климата - засушаване и риск от
наводнения и освен това България се намира в един от регионите, който е особено уязвим.
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Възможностите, които предоставят Механизмът за възстановяване и устойчивост и както и
следващото поколение програми на политиката на сближаване за осигуряване на инвестиции и
реформи в прехода към зелена икономика могат да спомогнат за повишаване на устойчивостта към
климатични сътресения свързани с водите и да се намали ефекта от изменение на климата. В
проекта на План за възстановяване и устойчивост България е планирала инвестиции, които да
намалят загубите на вода и повишат водната ефективност (вкл. осигуряване на алтернативни
водоизточници) в сектора на питейно-битовото водоснабдяване и напояването, подобряване
управлението на водите чрез подобряване на контрола за използваните води (автоматизиране
на измерванията за използвани водни количества и осигуряване на минимално допустимия отток),
информацията за наличните водни ресурси (чрез автоматизиране на измерванията на
хидроложките и метеорологични станции) и събирането им в единна информационна система.
Предвидени са и дейности за събиране и разпространяване на информация за добри практики и
технологии за спестяване на вода във всички икономически сектори и повторното й използване.
Необходимо е да се развие широкомащабно културата за пестене на вода чрез повишаване на
осведомеността с информация, образование и обучение, пускане на пазара на все по-ефективни
устройства, "щадящи вода" продукти и технологии, и насърчаване за тяхното използване.
МОСВ предприе спешни действия за преодоляване на проблемите, породени от засушаването
през 2019 и 2020 г. и минимизиране на ефекта от това през последните 2 години за подобряване
на управлението на комплексните и значими язовири, контрола на използване на водите,
подобряване на информацията за състоянието и разпространението й и сътрудничеството със
заинтересованите страни:
1) При управление на водите от комплексните и значими язовири, МОСВ успешно си
взаимодейства с другите министерства и техни структури, които имат отношение към дейностите
по експлоатация, изграждане, реконструкция и модернизация на водностопанските системи и
съоръжения (Министерство на регионалната политика и благоустройството, Министерство на
енергетиката и Министерство на земеделието, храните и горите)
2) В МОСВ беше създаден Национален координационен център, в който ежедневно
постъпва информация за състоянието на комплексните и значими язовири, данни от Националния
институт по хидрология и метеорология за хидрометеорологичната обстановка и др. относима
информация, която се анализира и изпраща на всички институции, ангажирани с процеса на
управление на водите.
3) Изготвят се и се публикуват ежедневни и месечни бюлетини за състоянието на водите в
комплексните и значими язовири;
4) Регулярно се провеждат заседания на Висш консултативен съвет по водите, в който са
включени представители на всички заинтересовани институции, научни институти, професионални
организации и др., имащи отношение към управлението на водите, като се изготвят и обсъждат
становища, препоръки, предложения и проекти на решения, целящи провеждане на политика по
управление на водите, осигуряваща единно и балансирано управление на водите в интерес на
обществото, защита на здравето на населението и устойчиво развитие на страната.

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ ,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд по проект BG16M1OP002-1.017-0001-C01
„ПУРБ 2022-2027“

- 111 -

Междинен преглед на значимите проблеми при управлението на водите в Черноморски район за басейново
управление

5) Още от началото на 2020 г. в месечните графици за използване на водите от
комплексните и значими язовири, които се утвърждават от министъра на околната среда и водите,
разрешените водни количества са намалени до реално използваните през 2019 г.
6) Всички дружества, осигуряващи питейно-битово водоснабдяване на населените места
са уведомени да предприемат мерки за водоснабдяване от алтернативни водоизточници –
повърхностни и подземни, за които имат издадени разрешителни за водовземане или следва да
предприемат мерки по провеждане на процедури по издаване на разрешителни за осигуряването
им с цел обезпечаване на питейно-битовото водоснабдяване на съответните населени места.
При получаване на информация за трайно засушаване и намален обем на водите в язовирите
Министерството на околната среда и водите предприема мерки за задоволяване на нуждите от
вода при стриктно спазване приоритетите, регламентирани в Закона за водите и ограничаване на
някои ползвания (чл. 50, ал. 4) (Съгласно закона с най-висок приоритет е питейно-битовото
водоснабдяване на населените места, следвани от нуждите за напояване и др.); целенасочено и по
предназначение използване на наличните водни ресурси и засилване на провеждания контрол
от Басейновите дирекции.
ВиК дружествата, са уведомени да предприемат мерки за водоснабдяване от алтернативни
водоизточници – повърхностни и подземни, за които имат издадени разрешителни от съответната
басейнова дирекция, или следва да предприемат мерки по провеждане на процедури по издаване
на разрешителни. Целта е обезпечаване на питейно-битовото водоснабдяване на съответните
населени места.
Освен тези общи мерки, приложени по отношение на всички язовири ползвани за питейно-битово
водоснабдяване с обем на запълване под 50%, се предприеха и допълнителни спрямо всеки
конкретен обект.
В резултат от предприетите действия, както и подобрените хидроложки условия към настоящия
момент язовирите са с достатъчен обем, което гарантира както осигуряването на води за питейнобитово водоснабдяване, така също и за напояване през 2021 г. Общото състояние на комплексните
и значими язовири в началото на април 2021 г. се е подобрило значително като язовирите, водата
от които се използва за питейно-битово водоснабдяване са със запълване 83,6% от общия обем,
докато към същия период на 2020 г. същите са били със запълване 66,0%. Процента на запълване
на язовирите, които се използват за напояване съответно е 61,2% от общия обем, докато за този
период през 2020 г. бе 44,8%.
Разбира се целенасочените усилия в тази посока трябва да продължат, както чрез разработване и
прилагане на стратегически документи, така и за решаване на всеки конкретен казус с цел
осигуряване на устойчиво и ефективно водоползване, опазване на водните ресурси и постигане на
екологичните цели за добро състояние на водите.
Мерките, свързани с икономия на вода и намаляване на загубите на вода, повторното използване
на вода, въвеждането на цифровизация и автоматизация при контрола на използването на водите
и управлението, управление на земеползването и насърчаване отглеждането на култури в райони,
уязвими към засушаване, намаляване на замърсяването са мерки, които също допринасят за
смекчаване на въздействието от засушаване.
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В по-широк мащаб, адаптацията към изменението на климата се разглежда в Стратегията за
адаптация към изменението климата, публикувана през 2019 г. от МКОРД - Международната
комисия за опазване на река Дунав. Предлагат се следните възможни мерки за адаптация, според
КЕ на Организация на обединените нации (ООН) 14 и Европейската агенция за околна среда (ЕАОС)15:
Подготвителни мерки - имат за цел да подпомогнат процесите на планиране. Те включват
мониторинг, оценка на промените, идентифициране на рискови области, разработване на системи
за ранно предупреждение и планове за действие при извънредни ситуации, както и подкрепа за
допълнителни изследвания, когато е необходимо.
Екосистемните мерки - имат за цел да намалят отрицателното въздействие от променящия се
климат чрез повишаване на капацитета на екосистемата да се адаптира към различни въздействия.
Тези мерки помагат за консервацията или възстановяването на екосистемите. По този начин
здравите екосистеми могат да допринесат за увеличаване на устойчивостта към бавните изменения
като повишаване на летните температури или към внезапните въздействия като наводненията.
Поведенческите и управленските мерки - имат за цел да повишат осведомеността относно
възможни бъдещи условия и да подкрепят устойчивото управление с акцент върху ефективното
използване и опазването на доброто качество на водите. Това включва разработване на планове за
управление на риска от недостиг на вода и насърчаването на добри практики, при които обменът
на знания играе важна роля.
Технологични мерки - имат за цел да подпомогнат изпълнението на конкретни проекти. Тук фокусът
е върху инфраструктурата, която следва да бъде изградена или подобрена, например язовири,
резервоари, рибни проходи и водни мрежи.
Политики, които имат за цел да подкрепят координацията на дейностите на национално,
международно и басейново равнище. Следва да се вземат предвид общите транснационални
прагови стойности, граници, ограничения, разширения (например за защитени зони или природни
резервати) и т.н.
Заплахите по отношение на водния сектор в България, предизвикани от изменението на климата са
разгледани в рамките на скорошен проект на Световната банка 16, който препоръчва пет
възможности, които следва да бъдат взети предвид при бъдещото планиране (Таблица ).

14

Guidance on water and adaptation to climate change. (Ръководство за водния сектор и адаптацията към
изменението на климата.) Издание на ООН, Женева, 2009 г.
15
The European Environment – State and Outlook 2015: synthesis. (Европейската околна среда - състояние и
перспектива 2015: резюме.) Европейска агенция за околна среда, Копенхаген, 2015 г.
16
“Консултантски услуги за Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и план за
действие”. Оценка на водния сектор, Световна банка. 2018 г.
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Таблица 6. Приоритети при мерките за адаптация към изменението на климата във водния
сектор

Основна
опция

Компоненти

1. Адаптация на правната рамка, за да стане основен инструмент за справяне с
въздействието на изменението на климата
Избягване на развитието на индустрии и отглеждането на култури, които
изискват голямо количество вода в райони с потенциален недостиг на вода.
Въвеждане на икономически стимули за промяна в поведението,
включително правилната мотивация за ефективно използване на водата в
селското стопанство
Разработване и прилагане на адаптивно ценообразуване на водата
Синхронизиране на периодите на планиране на различните заинтересовани
страни, с цел подкрепа на доброто сътрудничество
Преход към интегрирано планиране на земеползването
Преход към 'чувствително към водите' проектиране на градове и сгради
Преход към 'чувствително към водите' управление на горите
2. Създаване на динамична, публично достъпна ГИС база данни в подкрепа на взимането
на решения по отношение на изменението на климата
3. Максимално оползотворяване на научно-изследователските и образователните
институции
Проектиране и прилагане на инструменти за вземане на решения, които
отчитат несигурността и са насочени към изпълнението на множество цели
Разработване на методология за оценка на способността за адаптация и
намаляване на риска на водната инфраструктура Приоритизиране на
критичната водна инфраструктура по отношение на нейната способност за
адаптация и смекчаване на риска
Разработване и внедряване на системи и технологии на водната
инфраструктура, които са екологично ефективни и с възможност за
адаптация и устойчивост по отношение на климата
Насърчаване на синергия на икономията и ефективното използване на
водите и на енергията
Преразглеждане на критериите за проектиране на водната инфраструктура,
с цел оптимизация на гъвкавостта и стабилността
Разработване на методология за определяне на минималния (екологичен)
отток на реките
Разработване на стратегия и план за управление на сушите
Подобряване на проектирането и експлоатацията на канализацията и
инфраструктурата за пречистване на отпадъчни води за справяне с разликите
във входящото количество и качество
4. Експлоатация на водната инфраструктура, насочена към повишаване на устойчивостта
към изменението на климата за всички ползватели и сектори
Намаляване на потреблението чрез контролиране на течовете, въвеждане на
програми за икономии на вода и повторно използване на водата
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Основна
опция

Компоненти

5. Укрепване на капацитета за адаптация: Кампании за повишаване на осведомеността,
образование и обучение по отношение на адаптацията към изменението на климата
Следва да се отбележи, че постигането на намалено потребление на вода и повторното й
използване ще бъде основен фактор, който да допринесе за повишаване на устойчивостта на
обществото към недостига на вода и изменението на климата.
Има два проблема, които са общи за целия ВиК сектор - ненадеждни и неефективни
водоснабдителни системи. Следователно мерките за подобряване на надеждността и
ефективността на водоснабдителните системи и намаляване на загубите на вода следва да бъдат
основен приоритет. Основните необходими действия следва да включват подобряване на
мониторинга на ВиК мрежите, оптимизирано управление на натиска, откриване и ремонт на течове
и рехабилитация на критичната инфраструктура.
В допълнение към тези мерки, които следва да бъдат предприети за системите за водоснабдяване,
за намаляване на търсенето следва да се използва потенциала за спестяване на вода от
промишлеността и селското стопанство в региони, в които има заплаха от недостиг на вода. В
съответствие с политиките на кръговата икономика, следва да се разгледа и повторното използване
на пречистени отпадъчни води или дъждовни води, с цел да се увеличи наличността на вода.
В допълнение към тези мерки, които следва да бъдат предприети за системите за водоснабдяване,
за намаляване на търсенето следва да се използва потенциала за спестяване на вода от
промишлеността и селското стопанство в региони, в които има заплаха от недостиг на вода. В
съответствие с политиките на кръговата икономика, следва да се разгледа и повторното използване
на пречистени отпадъчни води или дъждовни води, с цел да се увеличи наличността на вода.
Мащабът на инвестициите, които все още са необходими за постигане на съответствие и
устойчивост на ВиК услугите е огромен, а секторът на ВиК има значителен недостиг на финансиране.
Според Световната банка 17 при сегашния сценарий недостигът на финансиране е 5,5 милиарда лева
за следващото десетилетие, и ако не бъде покрит, постигането на съответствие ще забави до 2037г.
Това е би причинило и безпокойство по отношение на достъпността до вода за уязвимите
потребители.
Отговорът на въздействието на изменението на климата също ще гарантира дългосрочна
устойчивост на селскостопанския сектор. Добре функциониращият подсектор за напояване и
отводняване предлага важни възможности за насърчаване на конкурентоспособността на селското
стопанство, тъй като повишава производителността, като същевременно намалява загубата на
доходи на селските стопани през годините с неблагоприятни климатични условия. Според
Световната банка, възстановяването на инфраструктурата за напояване и отводняване чрез
инвестиции в модернизацията й следва да бъде приоритет. В съответствие с това, националните
17

"Консултантска програма за разработване на финансова стратегия, изграждане на регулаторен капацитет и
повишаване на ефективността на услугите в сектора на водоснабдяването и канализацията". Стратегия за
финансиране на сектора на водоснабдяването и канализацията - финален доклад, Световна банка, януари
2018 г.
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капиталови разходи за инвестиции в рехабилитация и модернизация на основната инфраструктура
възлизат на над един милиард евро.
В същото време е задължително да се изпълнят изискванията на член 9 от РДВ, а именно: (i) наличие
на водни ценови стратегии, които да осигуряват адекватни стимули за ефективното използване на
водните ресурси от ползвателите, и (ii) наличие на адекватен принос във възстановяването на
разходите за водни услуги от страна на различните ползватели на вода (включително и поспециално тези в сектор селско стопанство).

5.7.

Отговор на натиска от недостиг на вода

Голяма част от мерките, описани в отговор на въздействието от засушаване са и мерки за
смекчаване на въздействието от недостиг на вода – подобряване на ефективността на
водовземането и намаляване на загубите на вода, подобряване на контрола, въвеждане на
цифровизация и автоматизация на процесите на прогнозиране, контрол и управление на водите,
подобряване на координацията между институциите и заинтересованите страни, повторна
употреба на вода и др.
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6. Трансгранична координация
Съгласно Рамковата директива за водите (РДВ) 2000/60/ЕО, ефективното управление на водите на
басейнов принцип изисква координиране и съгласуваност между държавите-членки, когато
речният басейн попада в границите на Общността и сътрудничество със съседни страни, когато
речният басейн не е изцяло в границите на Общността (чл. 3, т. 4 и т. 5 на РДВ).
В Черноморски район за басейново управление трансгранични речни басейни са тези на река
Велека и река Резовска. Река Резовска в голяма част от течението си определя държавната граница
между Република България и Република Турция. Трансграничният характер на двата речни басейни,
както и двете определени общи трансгранични водни тела с Румъния определят необходимостта от
координация с Република Турция и с Румъния.
Осъзнавайки важността и ролята на подходящо международно сътрудничество, България,
предприема действия за координация със съседните страни в съответствие с изискванията,
заложени в РДВ още по време на първия и втория цикъл на нейното прилагане. На база на опита,
този механизъм ще бъде доразвит и приложен, и по време на актуализацията на Плановете за
управление на речния басейн за периода 2022-2027.
При изготвянето на предходния междинен преглед през 2014 г. международната координация е
подпомогната от действащи двустранни документи с Румъния (Споразумение от 2004 г.) и с
Република Турция (съвместна декларация от 2012 г.)
Механизмите на сътрудничество с двете съседни страни са добре регламентирани и установени в
практиката и се използват и за трансграничната координация при изготвянето на настоящия
междинен преглед на значимите въпроси на управлението на водите.
В съответствие с разпоредбите на чл.148а от Закона за водите относно международните райони за
управление на водите, като израз на добра воля и с готовност за открит диалог, Република България
ще осигури и предостави на Република Турция актуална информация относно актуализацията на
ПУРБ за Черноморски район за басейново управление и при възможност ще организира среща.

Координация с Румъния
Двустранната трансгранична координация с Румъния допълва координацията в рамките на
Международната комисия за опазване на река Дунав и се основава на Споразумението между
Министерството на околната среда и водите на Република България и Министерството на околната
среда и управлението на водите на Румъния за сътрудничество в областта на управлението на
водите, подписано на 12 ноември 2004 г. в Букурещ. За изпълнението на Споразумението е
създадена Смесена комисия за управление на водите (чл. 5, ал.1), с чието решение през 2006 г. са
създадени три работни групи. Въпросите на двустранната координация по отношение на РВД, в това
число и по отношение на подземните водни тела, са предмет на експертни срещи в рамките на
Споразумението (Работна група „Планиране на басейновото управление“) и на решения на
Смесената комисия.
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На среща на работна група „Планиране на басейновото управление“ през 2015 г. са определени два
трансгранични водоносни хоризонти (Сaрматски и Малм-валанжински). Определени са пунктове за
мониторинг (в Черноморски и Дунавски райони за басейново управление) и общи показатели, обект
на мониторинг. Информацията се обменя ежегодно.
През 2019 г. е проведена среща на работната група „Планиране на басейновото управление“, на
която е обменена информация за напредъка при изготвяне на ПУРБ, предстоящи съвместни
дейности, в т. ч. продължаване обмена на данни за трансграничните подземни водни тела в
договорения обем и формат.
През 2020 г. планираната среща на Смесената българо-румънска комисия за управление на водите
е отложена поради пандемията от COVID-19 и свързаните с това ограничения по отношение на
срещите. Информация за публикуването на доклада за значимите въпроси на управление на водите
за Черноморски район за басейново управление ще бъде изпратена по установените канали за
комуникация и при възможност ще бъде организирана и проведена среща на работна група
„Планиране на басейновото управление“ или на Смесената комисия за управление на водите по
Споразумението, на която да бъде обменена информация за използваните методи, подходи и
данни и координиране на актуализацията на ПУРБ.
По отношение на координираното прилагане на изискванията на РДВ за морските води, действията
между двете държави се осъществяват в рамктие на работна група „Черно море“.
Координация с Република Турция
Основа за координация с Турция по въпросите на РДВ е подписаната на 20 март 2012 г. Съвместна
декларация на министъра на околната среда и водите на Р България и министъра на горите и
водните въпроси на Р Турция за сътрудничество в областта на водните ресурси.
В т.2 на Декларацията са записани ангажиментите на двете страни за сътрудничество при
координиране на планове за управление на речните басейни за всеки от трансграничните речни
басейни, с фокус върху устойчивото управление на водните ресурси в съответствие с принципите и
препоръките, установени от съответното национално законодателство на всяка Страна и свързаните
международни задължения
През 2019 г., в официална кореспонденция чрез МВнР, МОСВ неколкократно предлага
провеждането на експертна среща по прилагане на Декларацията. Постигната е договореност за
среща на 4 декември 2019 г. в София, която отново е отложена с мотив, че датата е неудобна и
предлага срещата да се проведе в началото или средата на м. април 2020 г.
Провеждането на петата българо-турска среща е отложено за неопределен период, поради
влошената епидемиологична обстановка във връзка с COVID-19.
Информация за публикуването на доклада за значимите въпроси на управление на водите за
Черноморски район ще бъде изпратена по дипломатически път и при възможност ще бъде
организирана и проведена експертна среща в рамките на съвместната декларация, на която да
бъде обменена информация за използваните методи, подходи и данни при актуализацията на ПУРБ,
независимо че прилагането на РДВ няма задължителен характер за Р Турция.
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7. Участие на обществеността
Водата играе ключова роля в ежедневието, както и за всички икономически сектори и от съществено
значение за поддържането на екосистемите и биоразнообразието. Интегрираното управление на
водите и осигуряването на вода в достатъчно количество и с необходимото качество е в основната
цел на управлението на водите. Състоянието на водните тела, качеството, количеството и
наличността на водата са въпроси, които засягат всички и са от обществен интерес, както и следва
да бъдат отговорност на всеки отделен член и на обществото.
Познаването на проблемите и причините за тях е ключът към разрешаването им, което се
предвижда напълно да бъде разработено на следващия етап в цикъла на планиране – проект на
ПУРБ. В настоящия документ предмет на консултация са изведени основните проблеми, които въз
основа на извършения анализ с наличните данни на този етап може да бъде направен извода, че
водят до риск за водните тела в Черноморския район за басейново управление да достигнат добро
състояние.
Целта е след публикуването му да се представи информация на всички заинтересовани страни и
обществеността и даде възможност за изразяване на мнения и предложения, и за постигане на
широк обществен диалог.
Този доклад ще бъде публикуван на уебстраницата на БДЧР и МОСВ за шестмесечен период на
консултация. По време на процеса на консултация ще се използват различни формати за обсъждане
на повдигнатите въпроси с различни целеви групи и с широката общественост. Целта е чрез
дискусии и обмен на мнения да се идентифицират по-добре значимите проблеми на управлението
на водите, да се очертаят подходящи предложения за адекватни и приложими мерки за тяхното
решаване, както и да се постигне консенсус относно начина за постигане на целите за добро
състояние.
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