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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ
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Басейнова Дирекция Източнобеломорски Район
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Европейски Съюз
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Западнобеломорски Район
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Закон за Задълженията и Договорите
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Закон за обществените поръчки

ИАОС

Изпълнителна Агенция по Околна Среда

ИБР

Източнобеломорски Район
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Макрозообентос

МС

Министерски Съвет

МОСВ

Министерство на Околната Среда и Водите

НАТУРА 2000

Европейска мрежа от зони определени от държавите членки на ЕС
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НЕК

Национална Електрическа Компания
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ОП

Оперативна Програма
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ПУРБ

План за Управление на Речния Басейн

РДВ

Рамкова Директива за Води 2000/60/ЕС

УАСГ

Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия

ха

хектар

ХМ

Хидроморфология/Хидроморфологичен

ХМС

Хидрометрична Станция

ХМЕК

Хидроморфологичен Елемент за Качество

ХТС

Хидротехническо Съоръжение

ЧМ

Черноморски

ЯиК

Язовири и Каскади

BG

България

ЕС

Еuropean Community (Европейска Общност)

ЕЕС

European Economic Community (Европейска Икономическа Общност)
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Information Technology (информационни технологии)
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Увод
Тази задача се базира на обществена поръчка на ИАОС по ЗОП с предмет: „Изпълнение на
програмата за хидроморфологичен мониторинг на повърхностни води за 2011 г. във връзка с
оценка на хидроморфологичното състояние на повърхностните водни тела”. За изпълнение на
тази задача е сформирано обединение (дружество по ЗЗД) „СИ ЕКО - НИМХ”, състоящо се от
двама партньора: СИ Еко Консулт ООД и Национален Институт по Метеорология и Хидрология
(НИМХ) при БАН.
Настоящият Финален доклад според изискванията на техническите спесификации трябва да
съдържа като минимум следната информация, разработки и изследвания:


Проведено предварително проучване
дистанционни методи и др.);

(събрана ХМ информация, предварителни



Цялостно проведен ХМ мониторинг (теренни проучвания), обработка и представяне на
събраната информация/данни;

Предварителните проучвания от своя страна съдържат следните технически изисквания:
 Събиране на съществуваща информация за морфологичните елементи за качество и
непрекъснатостта на реките (ако има такава) или извършвани мониторингови дейности
(през последните 3 години) в тази област; информация и данни за провеждан
биологичен мониторинг (подходящи, свързани с хидромофологията биологични
елементи за качество или отделни чувствителни метрики/параметри); информация за
типологията на реките в обхвата на поръчката (по система Б на Рамкова Директива за
Води 2000/60/ЕС) и др.
 Извършване на предварителен ХМ мониторинг на реки (предварителни дистанционни
методи, теренни обхождания и посещения на място, ако се налага). Използването на
предварителни дистанционни методи за първоначално сканиране на реките, включва
анализ на сателитни снимки (GoogleEarth, Wikimapia) и в някои случаи: анализ на
картен материал (мащаб: 1:25 000), ГИС слоеве (JICA/басейнови дирекции) или други
подходи и методи. Този предварителен етап има за цел да улесни реализирането на
теренни проучвания и последващото нанасяне на информацията на картен материал в
ГИС формат и има ориентировъчен характер.
 Информацията от предварителните проучвания да се използват и за разграничаване на
речните типове и съставни участъци на пунктовете от прил. 1 и речните участъци на
четирите главни реки (Камчия, Велека, Марица и Струма), съобразени с изискванията
на EN 14614.
Географският обхват на ХМ мониторинг (теренни проучвания) включва 82 пункта за мониторинг
от Прил. 1, където трябва да се определят всички морфологични елементи, както и елемента
„непрекъснатост на реките” (в рамките на всеки пункт). Тези пунктове съвпадат със
съществуващия контролен мониторинг, който се извършва в трите басейнови района за
управление на водите: Черноморски район, Източнобеломорски район и Западнобеломорски
район.
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Допълнително са извършени цялостни теренни проучвания (ХМ мониторинг) на 4 главни реки
за елемента „непрекъснатост на реките” (миграционни бариери, речен континуум): главното
течение на река Камчия (от изворите на р. Тича до вливане в Черно море) (290 km), главното
течение на река Велека в българския си участък (от границата с Р Турция до вливане в Черно
море) (123 km); главното течение на река Марица в българския участък (от изворите до края на
гр. Свиленград) (321 km); главното течение на река Струма в българския участък (от изворите
до границата с Р Гърция) (266 km); с обща дължина 978 km.

1. ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ
Събиране на съществуваща информация за морфологичните елементи
за качество и непрекъснатостта на реките, информация и данни за
провеждан биологичен мониторинг
Събирането на съществуваща информация може да се раздели на три части, според вида на
необходимата информация:
Събиране на съществуваща информация за морфологичните елементи за качество и
непрекъснатостта на реките (ако има такава) или извършвани мониторингови дейности
(през последните 3 години) в тази област;
Информация и данни за провеждан биологичен мониторинг (подходящи, свързани с
хидромофологията биологични ЕК или отделни чувствителни метрики/параметри);
Информация за типологията на реките в обхвата на поръчката (по система Б на Рамкова
Директива за Води 2000/60/ЕС).
От тези три типа информация най-ключова за тази задача е информацията и данните, свързани
директно с морофологичните условия на реките (хидроморфология). В България съществува
доста оскъдна подобна информация, която не е била съобразена с екологичните изисквания на
РДВ 2000/60/ЕС (напр. регулярните измервания в ХМС на НИМХ). През последните три години
са организирани няколко задачи от БД за първоначално събиране на ХМ информация с цел
валидиране на типово специфичните референтни условия в българските реки.
Данните от биологичния мониторинг (ХБМ, чувствителни метрики/параметри спрямо ХМ
изменения на реките) имат подкрепящо значение и също никога не са били насочени директно
към оценка и връзки с хидроморфологията на реките. Основна тежест до сега е поставяна на
ефектите от замърсявание и биологичната оценка на качеството на водите.
Съществуващата информация за типологията на реките в обхвата на поръчката (по система Б на
Рамкова Директива за Води 2000/60/ЕС) е разработка основно по две теми по проект по ОПОС,
ос І (2009 - 2010): BG161PO005/08/1.20/01/06 "Разработване планове за управление на речните
басейни" по Оперативна Програма "Околна среда 2007 – 2013 г.":
Възприетата в трите басейнови дирекции (БД ЧР, БД ИБР и БД ЗБР) типология на реките е
възприета като методология и приложение, но все още границите между отделните речни
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типове не са валидирани по хидроморфология и биология. Типологията има основно
подкрепящо значение за правилното определяне и систематизиране на морфологичните
условия в различните реки.
ХИДРОМОРФОЛОГИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА КАЧЕСТВО
Съществуваща мониторингова мрежа на НИМХ
Хидроморфологичните елементи за качество (ХМЕК) са задължителни, съгласно изискванията
на Българското законодателство (Закон за водите, Наредба № 1 за мониторинг на водите,
Наредба № 13 за характеризиране на повърхностните води, ПУРБ) и Европейската Рамкова
Директива за Води 2000/60/ЕС.
От началото на 30-те – 40-те години на миналия век и до момента в България традиционно се
извършва хидрологичен мониторинг. На настоящия етап хидрометричната мрежа за
повърхностни води се състои от 178 бр. ХМ станции, за които се разполага с многогодишни
редици на регистрирания отток. В част от ХМС ( 96 бр.) се извършва пробонабиране за
определяне на „мътност” и плаващия наносен отток на реките. Наличната мрежа покрива
изискванията на РДВ относно хидрологичните елементи за качество - количеството и
динамиката на водните течения.
Във връзка с измерване на водното количество (метод "скорост-площ") в ХМС се извършват
регулярни месечни измервания на дълбочините и широчината на водната повърхност на
живото сечение в напречните профили към хидрометричните станции, които осигуряват
информация за физическите характеристики , динамика на речните легла (изменение на
широчината и дълбочината на реката ) и тенденциите им на изменение. Тези многогодишни
измервания частично покриват изискванията на РДВ относно морфологичните елементи за
качество (Фиг.1). Веднъж годишно се извършва геодезично заснемане на напречните профили
в створовете на ХМС
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Фиг.1. Динамика на речното легло на р. Марица
при гр. Пловдив за периода 1988 – 2009 г.
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В ХМ мрежа не се извършват наблюдения и не се набира информация относно
непрекъснатостта на реките, структурата и субстрата на речното дъно и структурата на
бреговата зона.
Разпределението на ХМС на територията на Черноморски, Източнобеломорски
Западнобеломорски райони за управление на речните басейни е следното:

и

 Черноморски – 16 ХМ станции, от които 10 бр. с пробонабиране за «мътност» (Фиг.2).
 Източнобеломорски – 71 ХМ станции, от които 32 бр. с пробонабиране за «мътност»
(Фиг.3).
 Западнобеломорски – 43 ХМ станции, от които 27 бр. с пробонабиране за «мътност»
(Фиг.4).

Фиг.2. ХМС в Черноморски район за управление на речните басейни
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Фиг.3. ХМС в Източнобеломорски район за управление на речните басейни

Фиг.4. ХМС в Западнобеломорски район за управление на речните басейни
Представените, съгласно Приложение 1, пунктовете за провеждане на хидроморфологичен
мониторинг в повечето случаи не съвпадат с ХМС от хидроложката мрежа. Пълно съответствие
на пунктовете за ХМ мониторинг, т.е включване на ХМС в представителния участък за ХМ
мониторинг има при 8 бр, с вероятно преместване на още 2 пункта за ХМ моноторинг кам ХМС.
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Част от представените пунктове за ХМ мониторинг са разположени в близост до ХМС. При
отсъствие на значима допълнителна приточност и антропогенно въздействие върху оттока
(водовземане и/или заустване), пунктовете за ХМ мониторинг могат да бъдат обвързани с
висока степен на точност с ХМС по отношение на динамиката и количеството на оттока.
Таблица 1: Съответствие на пунктовете от хидроложката мрежа с пунктовете за провеждане на
хидроморфологичен мониторинг по Приложение 1

№

БД

Код на пункта

Име на пункта

1

БДЧР

BG2DO00841MS002

р. Изворска - над с. Долище

2

БДЧР

BG2DO831MS001

р. Батова - устие

3
4

БДЧР
БДЧР

BG2PR211MS002
BG2PR81MS019

р. Девненска –устие
р. Мадара (устие)

5

БДЧР

BG2KA979MS030

р. Тича – над с. Тича.

6
7

БДЧР
БДЧР

BG2KA863MS037
BG2KA863MS038

р. Тича – с. Менгишево
р. Герила – след гр. Върбица

8
9

БДЧР
БДЧР

BG2KA913MS032
BG2KA8611MS034

10

БДЧР

BG2KA82291MS039

11

БДЧР

BG2KA82211MS026

р. Камчия - с. Миланово
р. Андере - устие
р. Калайджидере –на пътя
Търговище – В. Преслав
р. Калайджидере с. Надарево

12
13

БДЧР
БДЧР

BG2KA08291MD040
BG2KA61MS035

р. Кралевска – с. Дългач
р. Брестова - устие

14

БДЧР

BG2KA00195MS002

р. Камчия – с. Гроздьово

15

БДЧР

BG2KA00119MS001

р. Камчия - местност "Пода"

16

БДЧР

BG2KA04741MS021

р. Камчия – с. Бероново

17

БДЧР

BG2KA04315MS010

18

БДЧР

BG2SE41MS003

19
20
21

БДЧР
БДЧР
БДЧР

BG2SE61MS0028
BG2SE61MS005
BG2SE81MS008

р. Л. Камчия – с. Билка
р. Двойница - преди вливане
в Ч. Море
р. Хаджийска - с. Ръжица
р. Хаджийска - с. Тънково
р. Ахелой - к-г Ахелой

22
23

БДЧР
БДЧР

BG2SE61MS0029
BG2SE9821MS025

р. Азмак – преди устие
р. Сънърдере - устие

24
25

БДЧР
БДЧР

BG2SE98931MS026
BG2SE98911MS014

26

БДЧР

BG2MA00713MS010

27
28

БДЧР
БДЧР

BG2MA00611MS003
BG2MA713MS004

р. Чакърлийска – с. Равнец
р. Чакърлийска – с. Братово
р. Русокастренска – с.
Желязово
р. Русокастренска - устие
р. Средецка – след гр. Средец

29

БДЧР

BG2MA00713MS011

р. Средецка - устие

30

БДЧР

BG2MA48919MS001

р. Факийска – с. Факия

31

БДЧР

BG2MA04131MS002

32

БДЧР

BG2IU411MS001

33
34

БДЧР
БДЧР

BG2IU6915MS002
BG2IU291MS010

р. Факийска - устие
р. Дяволска - 5 км. преди
Приморско
р. Караач – устие
р. Мехмечкьойска – устие

35

БДЧР

BG2IU291MS003

р. Ропотамо – с. Веселие

36

БДЧР

BG2VE855MS002

р. Велека – над с. Бръшлян

37

БДЧР

BG2VE111MS001

р. Велека – с. Синеморец
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ХМС

Забележка

ХМС
41800

Представителния участък за ХМ мониторинг
включва ХМС.

ХМС
43620

7000-8000 м над ХМС. Наличие
допълнителна приточност. Участъка
ХМС
е
двустранно
укрепен,
представителен за ХМ мониторинг.

ХМС
43800

Представителния участък за ХМ мониторинг
включва ХМС.

ХМС
43500

ХМС е разположена на шос. мост на около
400 м под участъка за ХМ мониторинг.
Допълнителна приточност от р. Садовска.

ХМС
82780

Вероятно преместване на представителния
участък за ХМ мониторинг към ХМС.

ХМС
83620
ХМС
83700

Представителния участък за ХМ мониторинг
включва ХМС.
ХМС съвпада с края на представителния у-к
за ХМ мониторинг.

на
на
не

№

БД

Код на пункта

Име на пункта

ХМС

38

БДИБР

BG3MA00997MS1580

р.Марица - с.Радуил

ХМС
71650

39

БДИБР

BG3MA00055MS0670

р.Марица - гр.Пловдив

ХМС
72700

40

БДИБР

BG3MA01191MS0010

р.Марица - гр.Свиленград

ХМС
73850

41

БДИБР

BG3MA00811MS1070

р.Тополница – гр.
Пазарджик, преди устие

ХМС
71490

42

БДИБР

BG3MA00523MS0600

р.Чепеларска - с.Бачково

ХМС
72460

43

БДИБР

BG3MA00041MS0400

р.Стряма – с.Маноле

44

БДИБР

BG3MA00215MS0100

р.Сазлийка - след
гр.Гълъбово

45

БДИБР

BG3TU00077MS0217

46

БДИБР

BG3TU00013MS0010

р. Тунджа - мост с. Баня (при
ХМС)
р.Тунджа - с.Срем

47

БДИБР

BG3AR00773MS0270

Арда – с.Вехтино

48

БДИБР

BG3AR00133MS0010

49

БДИБР

BG3MA00035MS1620

50

БДЗБР

BG4ST06991MS110

51

БДЗБР

BG4ST00691MS025

52

БДЗБР

BG4ST06731MS160

53

БДЗБР

BG4ST06571MS180

54

БДЗБР

BG4ST00652MS730

55

БДЗБР

BG4ME00291MS340

56

БДЗБР

BG4ST06999MS010

57

БДЗБР

BG4ST00691MS020

58

БДЗБР

BG4ST00679MS030

р. Струма при с. Ръждавица

ХМС
51700

59

БДЗБР

BG4ST06711MS040

р. Струма преди гр.
Бобошево

ХМС
51750

60

БДЗБР

BG4ST65339MS050

р. Струма преди гр. Кресна

ХМС
51800

61

БДЗБР

BG4ST00631MS060

62

БДЗБР

BG4ST06961MS070

63

БДЗБР

BG4ST06949MS080

р. Струма при границата
(мост за с. Тополница)
р. Арката преди вливане в р.
Струма
р. Светля преди устие

64

БДЗБР

BG4ST00681MS090

р. Треклянска преди устие

ХМС
51340

65

БДЗБР

BG4ST06789MS200

р. Драговищица при
границата

ХМС
51360

66

БДЗБР

BG4ST06721MS210

р. Елешница преди устие
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р.Арда - след
яз."Ивайловград"
р.Бяла – с.Меден бук
р. Струма при гр. Перник,
след центъра
р. Струма след яз. Пчелина,
при с. Жабляно
р. Струма при с. Невестино
р. Струма преди гр.
Благоевград
р. Лебница преди устие
р. Доспат след град Доспат,
след ГК
р. Струма преди яз. Студена
р. Струма преди гр. Земен
(преди р. Треклянска)

Забележка

Представителния участък за ХМ мониторинг
е на около 1500 м над ХМС, след вливане на
р.Ибър.
Наличие
на
допълнителна
приточност-р.Ибър и водовземания за
напояване.
Представителния участък за ХМ мониторинг
включва ХМС.
Представителние участък на 1800 м над
ХМС. Отсъствие на значима естествена
приточност.
Представителния участък за ХМ мониторинг
е на около 13000 м над ХМС.
Представителния участък за ХМ мониторинг
е на около 1000 м над ХМС. Участъка на
ХМС
е
двустранно
укрепен,
не
представителен за ХМ мониторинг.

ХМС
72460

Представителния участък за ХМ мониторинг
е на около 6000 м след ХМС. Наличие на
допълнителна приточност-р.Соколица.

ХМС
61700

Представителния участък за ХМ мониторинг
включва ХМС.

ХМС
51650

Представителния участък за ХМ мониторинг
включва ХМС.

ХМС
51880

Представителния участък за ХМ мониторинг
е на около 2500 м над пункта. Участъка на
ХМС е труднодостъпен за мониторинг.
Допълнителна приточност-р.Шегава.
ХМС е разположена в началото на корегиран
участък на реката в гр.Бобошево .
Представителния участък за ХМ мониторинг
е избран на около 600 м над ХМС.Отсъствие
на значима приточност.
Участък, включващ ХМС е предложен за
представителен за особен случай на
полупланински реки,
протичащи през
каньони, дефилета и др. естествени
стеснения на речните долини.
Представителния участък за ХМ мониторинг
включва ХМС.

Представителния участък за ХМ е на около
6000 м под ХМС.Допълнителна приточност
от малки притоци-р.Стругалица и др
Представителния участък за ХМ мониторинг
е на около 7000 м над ХМС. Оттока към
ХМС е нарушен от изградено ХТС над
станцията.

№

БД

Код на пункта

Име на пункта

ХМС

Забележка

(при с. Четирци)
р. Дупнишка Бистрица над
ВХ Бистрица
р. Разметаница преди устие

67

БДЗБР

BG4ST06694MS220

68

БДЗБР

BG4ST00662MS230

69

БДЗБР

BG4ST65341MS240

70

БДЗБР

BG4ST00649MS250

71

БДЗБР

BG4ST00632MS260

72

БДЗБР

BG4ST00623MS270

73

БДЗБР

BG4ME00497MS010

74

БДЗБР

BG4ME00491MS020

75

БДЗБР

BG4ME04733MS030

76

БДЗБР

BG4ME00043MS040

77

БДЗБР

BG4ME00481MS050

р. Изток преди вливане в р.
Места

ХМС
52400

78

БДЗБР

BG4ME04829MS060

р. Дамяница преди р.
Бъндерица

ХМС
52250

79
80

БДЗБР
БДЗБР

BG4ME00461MS070
BG4ME00044MS080

81

БДЗБР

BG4ME00421MS090

82

БДЗБР

BG4ME00025MS360

р. Влахинска преди устие
(Е79)
р. Струмешница при
границата (мост за с.
Габрене)
р. Мелнишка преди устие
(Е79)
р. Пиринска Бистрица при
границата (с. Ново Ходжово)
р. Черна Места над с. Черна
Места
р. Места преди вливане на р.
Изток (сп. Ген. Ковачев)
р. Места при Момина кула
(мост за с. Буково)
р. Места преди границата
(след вливане на р. Мътница)

ХМС
51520
ХМС
51560

ХМС
52800

Представителния участък за ХМ е на около
7000 м под ХМС в планинския участък на
реката.допълнителна приточност.
Представителния участък за ХМ е на около
6000 м над ХМС. Наличие на допълнителна
приточност.

Вероятно преместване на представителния
участък за ХМ мониторинг към ХМС.

Представителния участък за ХМ мониторинг
е на около 3500 м над ХМС. Отсъствие на
значима приточност.
Представителния участък за ХМ мониторинг
е на около 1500 м под ХМС. Отсъствие на
значима естествена приточност

р. Канина преди устие
р. Мътница под с. Петрелик
р. Сатовчанска Бистрица
преди устие (с. Боголин)
р. Доспат при границата (при
моста между с. Бръщен и с.
Црънча)

Може да се направят следните заключения и изводи:
Едва около 32 % от пунктовете за контролен мониторинг на трите басейнови дирекции
(26 пункта от общо 82 пункта от Приложение № 1) са покрити от хидрометрични
станции на НИМХ. Около 68% от пунктовете за контролен мониторинг остават
практически без регулярно постоянно измерване на водните количества, което ще
създаде сериозен проблем при прилагането на Рамкова Директива за Води 2000/60/ЕС
(респ. Закон за водите, Наредба № 1 и Наредба № 13 към него) в районите за
басейново управление на България.
В максимум 26 пункта съществува потенциал за използване на ежегодните профили на
НИМХ, като основни геодезически профили на мониторинговия участък за
хидроморфология. Желателно е навсякъде където има възможност водните количества
(хидроложки елементи) и оценката на морфологичните условия (ХМ мониторингови
участъци, с 100 – 500 m дължина в зависимост от ширината на реката) да съвпадат
географски за да се осигури интегрираност и адекватна оценка на екологичното
състояние по ХМЕК.
От гледна точка на морфологичните елементи за качество (които са предмет на тази
задача), съществуващата мрежа от ХМС на НИМХ може да бъде полезна с годишните
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геодезични профили, които се правят на всяка станция, като опорни за ХМ
мониторингов участък (ако позволяват достатъчна представителност за
хидроморфологичните условия на речния участък, респ. на речния тип). Информацията,
която са събира за плаващи наноси и мътност няма директно отношение към
нормативните изисквания за хидроморфологичен мониторинг на РДВ 2000/60/ЕС.
В хидрометричната мрежа на НИМХ не се извършват наблюдения и не се набира
информация относно непрекъснатостта на реките, структурата и субстрата на речното
дъно и структурата на бреговата зона, които са нормативно дефинирани и
задължителни ХМЕК.
Информация от проекти, свързани с прилагане на РДВ, разработвани през последните 3
години
Проект 2009 за определяне на референтни условия на реки и езера
По тема „Определяне на референтни условия и максимален екологичен потенциал за
типовете повърхностни води (реки и езера) на територията на Р България” (2009 -2010)
към проект по ОП „Околна Среда 2007 – 2013”, Процедура № 161PO005/08/1.20/01/06
Разработване на планове за управление на речните басейни; Бенефициент: Басейнова
дирекция Западнобеломорски район – Благоевград; Партньори: Басейнова дирекция Дунавски
район – Плевен, Басейнова дирекция Източнобеломорски район – Пловдив, Басейнова
дирекция Черноморски район - Варна.
С цел валидиране на референтни пунктове и определяне на референтни условия и МЕП за
типовете повърхностни води от категория реки, по темата е извършено полево обследване и
набиране на информация за ХМ елементи за качество в 74 пункта на територията на страната.
Общия брой и разпределението на пунктовете с проведени полеви изследвания на
територията на Черноморски, Източнобеломорски и Западнобеломорски райони за
управление на речните басейни (Таблица 2) са съответно:
За БДЧР- 9 пункта, от които:






В поречие Камчия – 4 пункта
В поречие Факийска – 1 пункт
В поречие Ропотамо – 1 пункт
В поречие Дяволска – 1 пункт
В поречие Велека – 2 пункта

За БДИБР - 14 пункта, от които:





В басейна на р. Марица – 8 пункта
В басейна на р. Тунджа – 3 пункта
В басейна на р. Арда – 1 пункт
В басейна на р. Бяла – 2 пункта

За БДЗБР - 21 пункта, от които:



В поречие Струма – 14 пункта
В поречие Места – 7 пункта
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Таблица 2: Мониторингови пунктове с информация за ХМ елементи за качество на територията
на Черноморски, Източнобеломорски и Западнобеломорски райони за управление на речните
басейни.
№

Наименование на пункт
БДЧР

№

Наименование на пункт
БДИБР

№

р. Марица - с. Радуил
р. Калаващица, над с. Малко
Коньово (преди яз. Пясъчник)

1

Наименование на пункт
БДЗБР

1

р. Тича – над с. Тича

1

2

Луда Камчия при с. Бероново

2

3

р.Медвенска-с.Медвен

3

р. Стряма - преди гр. Клисура

3

4

р.Садовска-устие

4

р. Стряма преди Слатина

4

р. Бъндерица, преди х. Вихрен

5

р. Дамяница преди р. Бъндерица

6

р. Мътница под с.Петрелик

7

р. Доспат при ПЗ Жабата

8

р. Струма преди яз. Студена

9

р. Струма при с. Ръждавица

10

р. Струма преди Бобошево

11

р. Струма преди гр.Кресна

5

р. Факийска, мост за село Варовник

5

р. Пикла (Аврамица) - преди с.
Мътеница

6

р. Ропотамо, при ПР „Вельов вир”, 1
km над шос. мост на пътя Созопол –
Приморско

6

р. Соколица - с. Владимирово,
моста за селото, десен бряг

7

р. Дяволска - 5 км. преди Приморско

7

8

р. Велека – мост между с. Бръшлян и
с. Звездец

8

9

р. Велека - с. Синеморец

9
10
11

р. Бисерска – над с. Долно
Ботево
р. Азмака преди устие - с.
Иваново, след моста
р. Тунджа – преди гр. Калофер
р. Мелнишка преди устие,
мост на пътя за с. Гранитово с. Мелница,
р. Манастирска - преди мина
"Мрамор"

2

р. Черна Места над с. Черна Места
р. Места при Момина кула (мост за
с. Буково)
р. Места при границата (след
вливане на р. Мътница)

12

р. Малка Арда - с. Кутела

12

р. Треклянска преди устие

13

р. Луда река преди вливане в
р. Бяла

13

р. Драговищица при границата

14

р. Бяла – с. Меден бук

14
15
16
17
18

р. Джерман след вдх на ВЕЦ
Джерман
р. Дупнишка Бистрица над ВХ
Бистрица
р. Благоевградска Бистрица – преди
гр. Благоевград
р. Стара (Железнишка) 2 km преди
устие
р. Санданска Бистрица преди гр.
Сандански

19

р. Лебница преди с. Лебница

20

р. Пиринска Бистрица при границата
(с.Ново Ходжово)

21

р. Петровска река; след извора

По задачи на басейновите дирекции за валидиране на типово специфични референтни условия
за категориите „реки” и „езера”:


„Изследване на биологичните елементи за качество /БЕК/ и подкрепящите ги
физико-химични елементи за качество в избрани потенциално референтни пунктове
от типовете реки и езера на територията на Черноморски Басейнов район с цел
верифициране на определените референтни условия” (2011) , възложител Басейнова
Дирекция за Черноморски район – гр. Варна;



„Изследване на биологичните елементи за качество /БЕК/ и подкрепящите ги
физико-химични елементи за качество в избрани потенциално референтни пунктове
от типовете реки и езера на територията на ЗБР с цел верифициране на
определените референтни условия” (2011) , с възложител Басейнова Дирекция за
Западнобеломорски район – гр. Благоевград.



„Изследване на биологичните елементи за качество /БЕК/ и подкрепящите ги
физико-химични елементи за качество в избрани потенциално референтни пунктове
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от типовете реки и езера на територията на ИБР с цел верифициране на
определените референтни условия” (2011), с възложител Басейнова Дирекция за
Източнобеломорски район – гр. Пловдив.
Задачите са първи етап от необходимия минимум 3 годишен период за набиране на данни
след публикуването на ПУРБ, за да може до актуализацията на Плана през 2015 г. да се
прецени, при подходяща статистическа основа, дали са постигнати или не екологичните цели,
съобразно раздел 3.7. на Ръководство № 10 – за установяване на референтни условия и
граници между класовете за екологично състояние за вътрешните повърхностни води. Тези
разработки се базират на резултатите от реализираната в периода март, 2009 - януари, 2010
тема “Определяне на референтни условия и максимален екологичен потенциал за типовете
повърхностни води (реки и езера) на територията на Р България”.
Целта на задачите е натрупване на данни за верифициране и при необходимост –
актуализиране на определените референтни условия за типовете повърхностни води – реки и
езера. Тя е свързана с изискваното от Рамковата директива за водите достатъчно ниво на
достоверност на референтните условия.
В рамките на
разработките е набрана информация за ХМ елементи за качество на 16
мониторингови пункта за повърхностни води от категория реки с референтни условия или
условия близко до референтните на територията на БДЧР, 5 мониторингови пункта на
територията на БДЗБР и 4 мониторингови пункта на територията на БДИБР (Таблица 3).
Таблица 3: Мониторингови пунктове с референтни условия или условия близко до
референтните за категория „реки” на територията на БДЧР, БДЗБР и БДИБР
№

Наименование на пункт
БДЧР

№

Наименование на пункт
БДЗБР

№

Наименование на пункт
БДИБР

1

р.Батова -1 км преди с. Батово

1

р.Места преди границата, при ПСАбланица

1

р. Върбица при с. Крилатица

2

р.Тича (Голяма Камчия) между с.
Братан и с. Тича

2

р.Доспатска преди ГС-Селище (след с.
Побит камък)

2

р. Дамлъ дере мост между Розино и
Кърнаре

3

р.Луда Камчия след с. Ичера

3

р.Струма преди с. Ръждавица (след
Земенски пролом)

3

4

р.Медвенска преди с. Медвен

4

р.Илийна преди вливане в река Рилска
(при ХМС)

4

5

р.Садовска преди устие (вливане в
река Луда Камчия)

5

р.Стара (Железнишка) преди с.
Железница

6

р.Великовска преди вливане в река
Двойница

7

р.Двойница – преди с. Попович
(между с. Дюлино и с. Попович)

8

р.Луда Камчия около 5 km преди с.
Дъбовица

9

р.Средецка (Грудовска) преди гр.
Средец, мост за с. Вълчаново

р.Голямата (Бунарска) няколко km
10 преди вливане в Средецка, мост за с.
Светлина
11

р.Нейковска между с. Нейковци и с.
Катунище

12 р.Факийска, мост за село Варовник
р.Ропотамо, при ПР „Вельов вир”, 1
13 km над шос. мост на пътя Созопол –
Приморско
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р. Крумовица при с. Поточарка
р. Поповска при Добрич

№

Наименование на пункт
БДЧР

№

Наименование на пункт
БДЗБР

№

Наименование на пункт
БДИБР

14 р.Айдере, мост за с. Стоилово
15 р.Велека преди с. Кости
16 р.Велека при с. Бродилово

По проект “Интегрирано управление на водите в Република България”- JICA.
Информация в електронен вид (GIS слой) с атрибутни таблици относно въздействие върху
оттока и нарушение на връзката на реките със заливаемите тераси:
Слой - "Допълнителни данни (Напоителни системи)":
 Водовземания;
 Помпени станции;
 Диги
Регистрите на издадени разрешителни от БДЧР за:
 Ползване на воден обект за заустване;
 Ползване на воден обект за водовземане от повърхностни води;
 Ползване на воден обект за други цели;
 Регистър на прагове, бентове и охранителни канали в некорегирани участъци на реките
извън населените места
В регистрите на издадените разрешителни от БД Черноморски район с изключение на
„Регистър на прагове, бентове и охранителни канали.......” липсва информация за точното
местоположение на ползването.
РЕГИСТЪР НА ПРАГОВЕ И БЕНТОВЕ В НЕКОРИГИРАНИТЕ УЧАСТЪЦИ НА РЕКИТЕ ИЗВЪН
НАСЕЛЕНИТЕ
МЕСТА
от
www.bsbd.org/.../RECHNI%20PRAGOVE%20I%20BENTOVE.2012...
Регистрите на издадени разрешителни от БДИБР за:
 Ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води от 01.01.2010 г;
 Водоползване/ползване на повърхностни води от2003 до 31.12.2009 г;
 Водоползване/ползване на повърхностни води от 01.01.2010г
В регистрите на издадените разрешителни от БДИБР за водоползване/ползване на
повърхностни води от 2003 до 31.12.2009 г липсва информация за точното местоположение
на ползването. В същия регистър след 2010 г има частични пропуски за местоположението
на ползване и неясни координати.
В официално публикуваната информация, както и на сайта на БДИБР липсва информация за
изградени прагове и бентове.
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http://bd-ibr.org/details.php?p_id=0&id=105
Регистрите на издадени разрешителни от БДЗБР за:
 Водоползване от повърхностни води (издадени до февруари 2007);
 Ползване на воден обект за заустване;
 Водоползване от повърхностни води;
 Ползване на воден обект ( след 2007 г) ;
 Изградени прагове и бентове.
В регистрите на издадените разрешителни от БДЗБР за ползване/водоползване и заустване на
повърхностни води липсва информация за точното местоположение на ползването.
Информация от ПУРБ
В ПУРБ 2010 – 2015 на трите басейнови дирекции (БД ЧР, БД ИБР, БД ЗБР) е представена обща
информация за хидроморфологичното състояние в съответните басейнови райони,
систематизирана по съществуващото разделение на водни тела от категория „реки”.
Представената информация в ПУРБ (текстова част, таблици, карти) е прекалено обща и не може
да се използва в конкретиката на предварителното проучване на тази задача
Други източници
В някои случаи са правени справки с географски карти (мащаб 1:25 000) основно за
предварителна преценка на някои дигирани участъци. Във всички случаи информацията от
картните листове е много остаряла и обикновено не-актуална.
Използвана е, също информация от различни експерти за отделни съоръжения, баражи,
бентове и прагове, но този вид информация има изключително ориентировъчен характер и
меоже да се използва без полева валидация.
ВАЛИДИРАНЕ ПО БИОЛОГИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА КАЧЕСТВО
Всички чувствителни към хидроморфологични промени биологични елементи за качество (БЕК)
съгласно РДВ са включени (на база на съществуващата информация и данни от последните 3-4
години, по изключение е използвана и по-стара информация, ако е сметнато че няма значими
ХМ изменения в пунктовете/участъците) с цел започване на процеса на валидиране с
биологични данни на хидроморфологичната информация за предвидените пунктове и 4-те
реки за пълен обход. Под чувствителни БЕК спрямо хидроморфология се приемат от екипа
следните елементи:
 Рибна фауна – биомаса (видова и обща), видов състав, възрастова структура на
популациите, присъствие на чувствителни видове;
 Водни макрофити – обилие/покритие, таксономичен
чувствителни/индикаторни таксони и метрики;
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състав,

присъствие

на

 Дънна макробезгръбначна фауна (макрозообентос) – относително обилие,
таксономичен състав, присъствие на чувствителни/индикаторни таксони, таксономично
разнообразие, трофична структура на съобществото.
За най-чувствителен и представителен БЕК се приема рибната фауна, която веднага реагира,
както на елемента „непрекъснатост на реката” (миграционни бариери), така и на значими
изменения в морфологичните условия на речния участък. В допълнение рибната фауна е
представителен БЕК за сравнително дълъг речен участък (15 – 30 km в зависимост от
големината на реката). Водните макрофити реагират най-вече на промени в дънния субстрат,
скоростта на течението и ерозия/седиментация, включително и повишаване на мътността.
Останалите БЕК са изключени от подхода за валидиране с биологични данни. Това са
фитобентоса, който много слабо се влияе от морфологични промени на реките или
миграционни бариери, особено що се касае до перифитонните бентосни кремъчни водорасли
(диатомеи). Изключва се и елемента фитопланктон, който по принцип не се изследва в
българските реки (в програмите за контролен и оперативен мониторинг) с изключение на река
Дунав.
РИБНА ФАУНА
Хидроморфологичните изменения на повърхностните водни тела, свързани с използването им
за различни цели може дадоведе до последващи въздействия върху екологичното състояние
на водните обекти (WFD and Hydromorphological Pressures Technical Report, 2006). Като един от
основните биологични компоненти за качество според РДВ, характеристиките на рибните
съобщества се използват за оценка на натиска и въздействието върху водните екосистеми.
Според съвременните представи, миграционното поведение на речните риби, а вероятно и на
всички риби е свързано с избиране на оптимални местообитания в пространството и времето,
за растеж, оцеляване ивъзпроизвеждане през различните етапи на жизнения цикъл. Поради
това, в общия случай, миграцията срещу течението на рекитевключва циклично редуване на
най-малко две и по-често три или повече местообитания. Миграциите могат да бъдат активни и
пасивни (Northcote, 1984).
Два основни вида на миграция могат да бъдат разграничени –диадромни (между морски и
сладки води) и потамодромни (изцяло в сладка вода). Според посоката миграциите се
разделят на:
- анадромни–срещу течението. Такива са придвижваниятаот моретата или езерата към реките,
както и от по-долни към по-горни речни участъци за размножаване (карагьоз, есетрови риби,
речни миноги) или за достигане на дефинитивните местообитания (речна змиорка).
- катадромни–по течението. Такива са миграциите на възрастни риби по течението след
размножаването (напр., при есетровите) миграциите на младите риби към местата за
отхранване в моретата и езерата и/или за разселване по протежение на реките. Особен случай
на такава миграция е размножителната миграция на речната змиорка от сладки води към
Саргасово море. Междинно положение заема амфидромията, при която рибите се движат
между различниместообитания и прекарват значително време във всяко от тях
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Потамодромията от като правило се свързва с хвърляне на хайвера и е характерна за
пъстървата (Salmo macedonicus/S. Trutta fariо), мряната (Barbus strumicae/ B. petenyi/B. bergi/ B.
cyclolepis), скобарът (Chondrostoma nassus / Ch. vardarense), морунашът (Vimba vimba / V.
melanops), расперът (Aspius aspius) и др. Тези видове се характеризират с широк диапазон на
уязвимост към различни видове хидроморфологичен натиск. В съответствие с това е
разработена и подобрена настоящата скала за оценка навлиянието на миграционните бариери
върху ихтиофауната и са определени примерните индикатори за влияние на миграционните
бариери в надлъжния континуум на четирите обследвани речни течения.
Жизнените цикли на различните видове риби са доста сложни и миграционният цикъл е важна
съставна част от тях както в макро- (в рамките на целия басейн) и микро- (в рамките на
различните речни местообитания) мащаб. За рибите е от съществено значение да се движат
както нагоре и надолу по течението, така и в напречния градиент от условия между речното
течение и прилежащите влажни зони, където те все още съществуват. За това, за целите на
басейновото управление според рамката на РДВ еважно да се отбележи, че в
хидроморфологичен аспект за поддържане на благоприятни условия за развитие на нормални
рибни съобщества в реките са от значение надлъжната непрекъснатост на реките и връзката с
прилежащите влажни зони.
Като индикатор за връзка на основното речно течение сприлежащите влажни зони в
равнинните части на реките следва да се отбележи наличието на личинки на шаранови рибикаракуда (Carassius gibelio), лин (Tinca tinca). В много случаи връзката с кариерни езера
например води до наличие и на костур (Perca fluviatilis) в основното речно течение.
Събрана и компилирана е съществуващата информация и данни за рибна фауна за последните
5 години (2007 – 2011 г. ), които са свързани с пунктовете за контролен мониторинг (82 пункта
от Приложение 1), или са свързани с четирите реки предвидени за оценка на миграционни
бариери за риби (Камчия, Велека, Марица и Струма).
Цялата съществуваща информация е представена и обобщена в 5 таблици по-долу (Таблици 4 8):
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Таблица 4: Съществуваща информация за рибна фауна за 82 пункта от реки от системата за контролен мониторинг (от Приложение 1).

№

код на
пункта

име на пункта

ЕС/ЕП по
риби

Общ
брой /
ha

Общ
брой
БРИ Източник/годи
чувств (ако е
на на
ителни прило пробонабиране
видове/ жим)
+ забележки
ha

Лош ЕС

P.fluviatilis, Sq.cephalus,
N.gynotrachellus, L.gibbosus/
Чувствителни видове не са
регистрирани

41.1

0

5400

0

Лош ЕС

P. borysthenicus, G. aculeatus, P.
parva, P.semilunaris, P. platygaster

9

0

4250

0

1.56

0

364

0

1

BG2DO0084
1MS002

р. Изворска - над
с. Долище

2

BG2DO831
MS001

р. Батова - устие

3

BG2PR211
MS002

р. Девненска –
устие

Няма данни

4

BG2PR81M
S019

р. Мадара (устие)

Няма данни

5

BG2KA979
MS030

р. Тича – над с.
Тича

Умерено ЕС
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Видов състав + чувствителни
видове (на ХМ въздействия)

Данни за рибна фауна
Добра
възрастов
Обилие
а
на
Общо
структура
чувствит
обилие
на
елни
(kg/ha)
популации
видове
те (брой
(kg/ha)
размерни
групи)

Отчет по дог №
6/2009 г.
"Разработване
на
класификацион
на система…"/
2009 г. система
2009
Отчет по дог №
6/2009 г.
"Разработване
на
класификацион
на система…"/
2009 г. система
2009

Липсва рибна фауна (тежко
индустриално замърсяване) неподходящ пункт за
пробонабиране на рибна фауна
Пресъхнала река през 2009 и 2011
г.
Ph. phoxinus

2

Отчет по дог.
….с БДЧР /
2011 г.

№

6
7

код на
пункта

име на пункта

BG2KA863
MS037
BG2KA863
MS038

р. Тича – с.
Менгишево
р. Герила – след
гр. Върбица

ЕС/ЕП по
риби

Няма данни

BG2KA913
MS032

р. Камчия - с.
Миланово

Умерено ЕС

9

BG2KA8611
MS034

р. Андере - устие

Няма данни

р. Калайджидере –
на пътя
Няма данни
Търговище – В.
Преслав
BG2KA8221 р. Калайджидере
11
Няма данни
1MS026
с. Надарево
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Общ
брой /
ha

Общ
брой
БРИ Източник/годи
чувств (ако е
на на
ителни прило пробонабиране
видове/ жим)
+ забележки
ha

Няма данни

8

BG2KA8229
10
1MS039

Видов състав + чувствителни
видове (на ХМ въздействия)

Данни за рибна фауна
Добра
възрастов
Обилие
а
на
Общо
структура
чувствит
обилие
на
елни
(kg/ha)
популации
видове
те (брой
(kg/ha)
размерни
групи)

Sq. cephalus, C. gibelio, A.
bipunctatus, R. rutilus, Gobio
sp.,Rh. Аmarus/ A.bipunctatus

38

0

2

2000

0

Отчет по дог №
6/2009 г.
"Разработване
на
класификацион
на система…"/
2009 г. система
2009
Отчет по дог №
6/2009 г.
"Разработване
на
класификацион
на система…"/
2009 г. система
2009

№

код на
пункта

име на пункта

12

BG2KA0829
1MD040

р. Кралевска – с.
Дългач

ЕС/ЕП по
риби

Видов състав + чувствителни
видове (на ХМ въздействия)

Данни за рибна фауна
Добра
възрастов
Обилие
а
на
Общо
структура
чувствит
обилие
на
елни
(kg/ha)
популации
видове
те (брой
(kg/ha)
размерни
групи)

Общ
брой /
ha

Общ
брой
БРИ Източник/годи
чувств (ако е
на на
ителни прило пробонабиране
видове/ жим)
+ забележки
ha

Няма данни

Отчет по дог №
6/2008 г.
"Разработване
Реката е много малка и не е представителна за контролен мониторинг. Потенциалните мерки са изцяло свързани
BG2KA61M
на
13
р. Брестова - устие с намаляване на замърсяването от гр. Смядово. Липсва ихтиофауна - неподходящ пункт за риби. Пресъхвания
S035
класификацион
през лятото
на система…"/
2009 г. система
2009
Sq.cephalus: 37 ind. = 0.727 kg
Отчет по дог №
P. phoxinus: 1 ind. – 0+. R.
6/2009 г.
amarus: 21 ind. = 0.127 kg;
"Разработване
C. gibelio: 18 ind. = 0.289 kg;
на
P. parva: 1 ind. = 0.002 kg;
класификацион
G. kovachevi: 1 ind. = 0.003 kg;
на система…"/
B. bergi: 9 ind. = 0.019 kg;
2009 г.
BG2KA0019
р. Камчия – с.
качеств качеств качест
14
Лош ЕС
N. fluviatilis: 1 ind. = 0.005 kg;
качествен качествен качествени
Бележка:
5MS002
Гроздьово
ени
ени
вени
R. rutilus: 2 ind. = 0.008 kg.
и данни
и данни
данни
Ихтиофауната
данни
данни данни
не е в добро
* Забележка: Според местни
състояние,
жители, има вирове, дълбоки до 4
засегната е от
м, където се среща и сом.
коригирането на
Наблизо има изолирани стари
реката и
меандри./ B. bergi,
замърсяване
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№

15

16

код на
пункта

BG2KA0011
9MS001

BG2KA047
41MS021

име на пункта

р. Камчия местност "Пода"

р. Камчия – с.
Бероново

ЕС/ЕП по
риби

Видов състав + чувствителни
видове (на ХМ въздействия)

Умерен ЕС

Sq. cephalus,
R. amarus,
C. gibelio,
P. parva,
G. kovachevi,
B. bergi;
V. tenella,
R. rutilus;
C. carpio,
P. boryshtenicus,
S. erythrophthalmus,
N. melanostomus,
N. fluviatilis,
G.aculeatus,
Cobitis sp./B. bergi, V. tenella

Много
добър ЕС

Squalius cephalus, Barbus bergi,
Neogobius gymnotrachellus,
Rhodeus amarus, Neogobius
fluviattilis, Gobio sp., Cobitis
pontica, Alburnoides bipunctatus/
Barbus bergi, Alburnoides
bipunctatus

Squalius cephalus, Barbus bergi,
Alburnus scishkovi, Rhodeus
amarus, Neogobius fluviattilis,

р. Л. Камчия – с.
Няма данни
Билка
р. Двойница BG2SE41M
Много
18
преди вливане в Ч.
S003
добър ЕС
Море
17

Данни за рибна фауна
Добра
възрастов
Обилие
а
на
Общо
структура
чувствит
обилие
на
елни
(kg/ha)
популации
видове
те (брой
(kg/ha)
размерни
групи)

51.088

Общ
брой /
ha

Общ
брой
БРИ Източник/годи
чувств (ако е
на на
ителни прило пробонабиране
видове/ жим)
+ забележки
ha

Отчет по дог №
6/2008 г.
"Разработване
на Отчет по дог
№ 6/2008 г.
"Разработване
на
класификацион
на система…"/
2009 г.
система…"/
2009 г.

4.77

3x3

3587

300

9.77

6.09

Barbus
bergi: 5,
Alburnoides
bipunctatus:
1

850

475

0.9

Отчет по дог.
….с БДЧР /
2011 г.

60.09

8.58

Barbus
bergi: 2,
Alburnus

6094

2346

0.86

Отчет по дог.
….с БДЧР /
2011 г.

BG2KA043
15MS010
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№

код на
пункта

име на пункта

ЕС/ЕП по
риби

Видов състав + чувствителни
видове (на ХМ въздействия)

Gobio sp., Petroleuciscus
borysthenicus, Perca fluviatilis/
Barbus bergi, Alburnus scishkovi
19

20

BG2SE61M
S0028

BG2SE61M
S005

р. Хаджйиска - с.
Ръжица

Няма данни

р. Хаджйиска - с.
Тънково

Carassius gibelio, Cobitis sp., Liza
saliens, Lepomis gibbosus, Rhodeus
amarus, Liza saliens, Alburnus
schishkovi, Leucaspius, delineatus,
Умерено ЕС Neogobius fluviatilis, Petroleuciscus
borysthenicus, Pungitius
platygasterus, Pseudorasbora
parva, Rutilus rutilis/ Alburnus
schishkovi

21

BG2SE81M
S008

р. Ахелой - к-г
Ахелой

Лош ЕС

22

BG2SE61M
S0029

р. Азмак – преди
устие

Няма данни
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Carassius gibelio, Cobitis sp., Liza
saliens, Lepomis gibbosus, Rhodeus
amarus/ Чувствителни видове не
са регистрирани

Данни за рибна фауна
Добра
възрастов
Обилие
а
на
Общо
структура
чувствит
обилие
на
елни
(kg/ha)
популации
видове
те (брой
(kg/ha)
размерни
групи)
scishkovi:
1;

80.5

3.699

2.5

0

3

Общ
брой /
ha

Общ
брой
БРИ Източник/годи
чувств (ако е
на на
ителни прило пробонабиране
видове/ жим)
+ забележки
ha

18839

714

Отчет по дог №
6/2008 г.
"Разработване
на
класификацион
на система…"/
2009 г. система
2009

0

Отчет по дог №
6/2008 г.
"Разработване
на
класификацион
на система…"/
2009 г. система
2009

3213

№

код на
пункта

име на пункта

23

BG2SE9821
MS025

р. Сънърдере устие

ЕС/ЕП по
риби

р. Чакърлийска –
с. Равнец
р. Чакърлийска –
с. Братово

26

BG2MA007
13MS010

р. Русокастренска
– с. Желязово

Няма данни.
Пресъхва
през лятото

27

BG2MA006
11MS003

р. Русокастренска
- устие

Няма данни.
Пресъхва
през лятото

28

BG2MA713 р. Средецка – след
MS004
гр. Средец
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Общ
брой /
ha

Общ
брой
БРИ Източник/годи
чувств (ако е
на на
ителни прило пробонабиране
видове/ жим)
+ забележки
ha

Пресъхваща.
Липсват
данни

BG2SE9893
1MS026
BG2SE9891
25
1MS014
24

Видов състав + чувствителни
видове (на ХМ въздействия)

Данни за рибна фауна
Добра
възрастов
Обилие
а
на
Общо
структура
чувствит
обилие
на
елни
(kg/ha)
популации
видове
те (брой
(kg/ha)
размерни
групи)

Няма данни
Няма данни

Умерено
ЕС

Sq. cephalus, B. bergi, P.fluviatilis,
N.gymnotrachellus, Gobio sp.,
R.amarus, P.parva, C.pontica, A.
alburnus, L.gibbosus, C.gibelio,
R.rutilus, S.lucioperca/ B. bergi

1560.986

2.733

2

133

133

Отчет по дог №
6/2008 г.
"Разработване
на Отчет по дог
№ 6/2008 г.
"Разработване
на
класификацион

№

код на
пункта

име на пункта

ЕС/ЕП по
риби

Видов състав + чувствителни
видове (на ХМ въздействия)

Данни за рибна фауна
Добра
възрастов
Обилие
а
на
Общо
структура
чувствит
обилие
на
елни
(kg/ha)
популации
видове
те (брой
(kg/ha)
размерни
групи)

Общ
брой /
ha

Общ
брой
БРИ Източник/годи
чувств (ако е
на на
ителни прило пробонабиране
видове/ жим)
+ забележки
ha
на система…"/
2009 г.
система…"/
2009 г.

BG2MA007
13MS011
BG2MA489
30
19MS001
BG2MA041
31
31MS002
29

р. Средецка устие
р. Факийска – с.
Факия
р. Факийска устие

Няма данни
Няма данни
Няма данни

32

BG2IU411
MS001

р. Дяволска - 5 км.
преди Приморско

Умерен

C. gibelio, A. schishkovi,
P.borysthenicus, N. melanostomus,
P.semilunaris, R.amarus,
N.gymnotrachellus, P.parva, B.
bergi, G. affinis/ A.
schishkovi,B.bergi

33

BG2IU6915
MS002

р. Караач – устие

Умерен

P.borysthenicus,
N.gymnotrachellus, C.pontica/
B.bergi, C.pontica

34

BG2IU291M р. Мехмечкьойска
S010
– устие
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Няма данни

209

110.4

11.85

A.
schishkovi:
3 ,B.bergi:
1

7800

2050

Отчет по дог №
6/2008 г.
"Разработване
на Отчет по дог
№ 6/2008 г.
"Разработване
на
класификацион
на система…"/
2009 г.
система…"/
2009 г.

30.6

B.bergi: 1;
C.pontica: 1

12500

7400+2
00

Отчет по дог №
6/2009 г.

№

код на
пункта

BG2IU291M
35
S003

36

BG2VE855
MS002

име на пункта

р. Ропотамо – с.
Веселие

р. Велека – над с.
Бръшлян

ЕС/ЕП по
риби

Видов състав + чувствителни
видове (на ХМ въздействия)

Общ
брой /
ha

Общ
брой
БРИ Източник/годи
чувств (ако е
на на
ителни прило пробонабиране
видове/ жим)
+ забележки
ha

Няма
данни.
Пресъхва
през лятото

Много
добър ЕС

Sq. cephalus, B. bergi,
A.bipunctatus, N.gymnotrachellus,
G.kovatchevi, V.vimba, C.pontica ,
N.fluvatilis, Ph. phoxinus/B. bergi,
A.bipunctatus, V. vimba

37

BG2VE111
MS001

р. Велека – с.
Синеморец

Много
добър ЕС

Squalius cephаlus, Petroleuciscus
borysthenicus, Alburnus schishkovi,
Rutilus frisii, Vimba vimba tenella,
Carassius gibelio, Barbus bergi,
Rhodeus amarus, Gambusia
holbrooki, Neogobius
melanostomus, Neogobius
fluviatilis,
Neogobius gymnotrachelus,
Syngnathus abaster/
Alburnus schishkovi, Vimba vimba
tenella,
Barbus bergi, Rutilus frisii

38

BG3MA009
97MS1580

р.Марица с.Радуил

Умерен ЕС

S.trutta fario /S.trutta fario
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Данни за рибна фауна
Добра
възрастов
Обилие
а
на
Общо
структура
чувствит
обилие
на
елни
(kg/ha)
популации
видове
те (брой
(kg/ha)
размерни
групи)

469.766

101.5

B. bergi:5
A.bipunctat
us: 3; V.
vimba : 1

9969

1834

Оценено относително количество по видове: Sq. cephаlus
масов
P. borysthenicus обикн.
Ch. chalcoides масов
R. frisii масов
V. vimba tenella обикн.
C. gibelio рядък
B. bergi единичен
Rh. amarus обикн. G. holbrooki обикновен
Neogobius melanostomus рядък
Neogobius fluviatilis обикновен
Neogobius gymnotrachelus рядък
Syngnathus abaster обикновен

0.7

0.7

3

4

4

Отчет по дог №
6/2009 г.

Отчет по дог №
6/2009 г.
"Разработване
на
класификацион
на система…"/
2009 г. сиситема
2009

Отчет по дог №
6/2009 г.

№

39

40

код на
пункта

BG3MA000
55MS0670

BG3MA011
91MS0010

име на пункта

р.Марица гр.Пловдив

р.Марица гр.Свиленград

ЕС/ЕП по
риби

Видов състав + чувствителни
видове (на ХМ въздействия)

Добър ЕС

Rh.amarus, Sq.cephalus,
A.alburnus, S.balcanica,
C.strumicae, G.gobio, B.cyclolepis,
P.parva/ B.cyclolepis

Лош ЕС

V. melanops, A. Alburnus, Sq.
orpheus, Gobio sp., P. semilunaris
R. rutilus, S. balcanica, B.
cyclolepis, C. Nassus, C.
Elongatoides, P. Parva, Rh. amarus,
C.carpio, S.glanis, L. gibbosus/, C.
nassus V. melanops, B. cyclolepis

Данни за рибна фауна
Добра
възрастов
Обилие
а
на
Общо
структура
чувствит
обилие
на
елни
(kg/ha)
популации
видове
те (брой
(kg/ha)
размерни
групи)

4.33

33.93

0.5

5

7.06

C. нassus:
3; V.
мelanops:2 ,
B.
cyclolepis:7

41

BG3MA008
11MS1070

р.Тополница – гр.
Пазарджик, преди
устие

Умерен ЕС

Sq. orpheus, B. cyclolepis, C.
gibelio, C. strumicae/ B. cyclolepis

0.111

0.04

42

BG3MA005
23MS0600

р.Чепеларска с.Бачково

Умерен ЕС

Sq. orpheus, B. cyclolepis/ B.
cyclolepis

0.2

0.1

43

BG3MA000
41MS0400

р.Стряма –
с.Маноле

Добър ЕС

V. melanops, A. alburnus, Sq.
orpheus, B. cyclolepis, Rh. Amarus,
C. elongatoides/ V. melanops, B.

0.03

1.01
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Общ
брой /
ha

230

3661

12

Общ
брой
БРИ Източник/годи
чувств (ако е
на на
ителни прило пробонабиране
видове/ жим)
+ забележки
ha

230

Отчет по дог №
6/2009 г.
"Разработване
на
класификацион
на система…"/

733

Отчет по дог №
6/2009 г.
"Разработване
на
класификацион
на система…"/

4

9

5

1.3

8

Отчет по дог №
6/2009 г.
"Разработване
на
класификацион
на система…"/
Отчет по дог №
6/2009 г.
"Разработване
на
класификацион
на система…"/
Отчет по дог №
6/2009 г.
"Разработване

№

код на
пункта

име на пункта

ЕС/ЕП по
риби

Видов състав + чувствителни
видове (на ХМ въздействия)

Данни за рибна фауна
Добра
възрастов
Обилие
а
на
Общо
структура
чувствит
обилие
на
елни
(kg/ha)
популации
видове
те (брой
(kg/ha)
размерни
групи)

Общ
брой /
ha

Общ
брой
БРИ Източник/годи
чувств (ако е
на на
ителни прило пробонабиране
видове/ жим)
+ забележки
ha

cyclolepis

44

BG3MA002
15MS0100

45

BG3TU0007 р. Тунджа - мост с.
Няма данни
7MS0217
Баня (при ХМС)

46

47

р.Сазлийка - след
гр. Гълъбово

BG3TU0001
р.Тунджа - с.Срем
3MS0010

BG3AR0077
3MS0270
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Арда – с.Вехтино

Много лош
ЕП

Добър ЕС

Умерено

C. gibelio, P. parva, L. gibbosus, G.
holbrooki

V. melanops, Sq. orpheus, Ch.
Vardarense, Gobio sp., N.
fluviatilis, Pr. Semilunaris, R.
rutilus, B. cyclolepis, Rh. Amarus,
P. parva. C. gibelio. C.
elongatoides/ V. melanops, Ch.
Vardarense, B. cyclolepis

Sq. orpheus, A. alburnus, Gobio
sp., B. cyclolepis, P/ B. cyclolepis

на
класификацион
на система…"

0.075

440.33

0.69

0

429.28

0.5

4

15

Отчет по дог №
6/2009 г.
"Разработване
на
класификацион
на система…"

4187

733

Отчет по дог №
6/2009 г.
"Разработване
на
класификацион
на система…"/

20

Отчет по дог №
6/2009 г.
"Разработване
на
класификацион
на система…"

26

№

48

код на
пункта

BG3AR0013
3MS0010

име на пункта

р.Арда - след
яз."Ивайловград"

Видов състав + чувствителни
видове (на ХМ въздействия)

Умерен ЕП

V. melanops, Sq. orpheus, Gobio p.,
P. fluviatilis, R. rutilus, S.
balcanica, B. cyclolepis/ V.
melanops, S. balcanica, B.
cyclolepis

3.35

0.17

22

2

0.243

0.132

11

6

49

BG3MA000
35MS1620

р.Бяла – с.Меден
бук

Много
добър ЕС

50

BG4ST0699
1MS110

р. Струма при гр.
Перник, след
центъра

Няма данни

Силно модифициран участък на
реката – непредставителен за
рибна фауна

51

BG4ST0069
1MS025

52

BG4ST0673
1MS160

53

BG4ST0657
1MS180

31 | С т р а н и ц а

р. Струма преди
гр. Благоевград

Общ
брой /
ha

Общ
брой
БРИ Източник/годи
чувств (ако е
на на
ителни прило пробонабиране
видове/ жим)
+ забележки
ha

ЕС/ЕП по
риби

Sq. orpheus, A. alburnus, Rh.
Amarus, Gobio sp., P. fluviatilis, R.
rutilus, S. balcanica, B. cyclolepis,
P. semilunaris/ S. balcanica, B.
cyclolepis

р. Струма след яз.
Пчелина, при с.
Жабляно
р. Струма при с.
Невестино

Данни за рибна фауна
Добра
възрастов
Обилие
а
на
Общо
структура
чувствит
обилие
на
елни
(kg/ha)
популации
видове
те (брой
(kg/ha)
размерни
групи)

Отчет по дог №
6/2009 г.
"Разработване
на
класификацион
на система…"
Отчет по дог №
6/2009 г.
"Разработване
на
класификацион
на система…"

Няма данни
Няма данни

Лош ЕС

A. bipunctatus, O. bureschi, B.
strumicae, Sq. orpheus, Rh.
Amarus/A. bipunctatus, B.
strumicae, O. bureschi

104.83

50.06

3825

2125

Отчет по дог №
6/2009 г.
"Разработване
на
класификацион
на система…"

№

код на
пункта

име на пункта

ЕС/ЕП по
риби

Видов състав + чувствителни
видове (на ХМ въздействия)

54

BG4ST0065
2MS730

р. Лебница преди
устие

Умрен ЕС

O. bureschi, B. strumicae, Sq.
orpheus/ O. bureschi, B. strumicae,

55

BG4ME0029
1MS340

р. Доспат след
град Доспат, след
ГК

Няма данни

Силно модифициран участък на
реката – непредставителен за
рибна фауна

BG4ST0699
56
9MS010

р. Струма преди
яз. Студена

р. Струма преди
BG4ST0069
57
гр. Земен (преди р.
1MS020
Треклянска)

BG4ST0067
58
9MS030

59

BG4ST0671
1MS040
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р. Струма при с.
Раждавица
Преди с.
Раждавица
р. Струма преди
гр. Бобошево

Данни за рибна фауна
Добра
възрастов
Обилие
а
на
Общо
структура
чувствит
обилие
на
елни
(kg/ha)
популации
видове
те (брой
(kg/ha)
размерни
групи)

3.53

2.33

Общ
брой /
ha

516

Общ
брой
БРИ Източник/годи
чувств (ако е
на на
ителни прило пробонабиране
видове/ жим)
+ забележки
ha

383

Отчет по дог №
6/2009 г.
"Разработване
на
класификацион
на система…"

167

Отчет по дог №
5/2009 г.
"Референтни
условия…"

Добър ЕС

S. trutta fario/ S. trutta fario

Добър ЕС

O. bureschi, A. bipunctatus, B.
strumicae, Sq. orpheus, C.
strumicae/ A. bipunctatus, B.
strumicae, O. bureschi, S.
macedonicus

22.21

13.6

400

357

Отчет по дог №
5/2008 г.
"Референтни
условия…"

Добър ЕС

O. bureschi, B. strumicae, Sq.
orpheus, S. macedonicus, Rh.
amarus/ B. strumicae, O. bureschi,
S. macedonicus

83.96

81.62

3000

2800

Отчет по дог. с
БДЗБР / 2011 г.

A. bipunctatus, O. bureschi, B.
strumicae, Sq. orpheus, Rh. Amarus,

13.434

7.28

446

304

Отчет по дог №
5/2009 г.

1.1

1.1

1

167

Няма данни
Много
добър ЕС

№

60

код на
пункта

BG4ST6533
9MS050

име на пункта

р. Струма преди
гр. Кресна

р. Струма при
BG4ST0063
61
границата (мост за
1MS060
с. Тополница)

62

BG4ST0696
1MS070

р. Арката преди
вливане в р.
Струма

ЕС/ЕП по
риби

Умерен ЕС

Видов състав + чувствителни
видове (на ХМ въздействия)

/A. bipunctatus, B. strumicae, O.
bureschi
A. bipunctatus, O. bureschi, B.
strumicae, Sq. orpheus, Rh. Amarus,
/A. bipunctatus, B. strumicae, O.
bureschi

Данни за рибна фауна
Добра
възрастов
Обилие
а
на
Общо
структура
чувствит
обилие
на
елни
(kg/ha)
популации
видове
те (брой
(kg/ha)
размерни
групи)

Общ
брой /
ha

Общ
брой
БРИ Източник/годи
чувств (ако е
на на
ителни прило пробонабиране
видове/ жим)
+ забележки
ha

1.34

1.3

250

205

8.89

4.52

2200

600

Лош ЕС

A. bipunctatus, O. bureschi, B.
strumicae, C. strumicae, P. parva,
Sq. orpheus, C. gibelioRh. Amarus,
L. gibbosus/A. bipunctatus, B.
strumicae, O. bureschi

Няма данни

Силно модифициран речен
участък

65.71

25.1

18940

999

63

BG4ST0694
9MS080

р. Светля преди
устие

Добър ЕС

O. bureschi, B. strumicae, Sq.
orpheus, C. gibelio, C. strumicae, P.
fluviatilis/ O. bureschi, B.
strumicae,

64

BG4ST0068
1MS090

р. Треклянска
преди устие

Много
добър ЕС

B. strumicae, S. trutta fario/ B.
strumicae, S. trutta fario

129.06

129.06

126622

126622

65

BG4ST0678
9MS200

р. Драговищица
при границата

Умерен ЕС

A. bipunctatus, B. strumicae, S.
trutta fario/ A. bipunctatus, B.
strumicae, S. trutta fario

19.59

19.59

300

300
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"Референтни
условия…"
Отчет по дог №
5/2009 г.
"Референтни
условия…"
Отчет по дог №
6/2009 г.
"Разработване
на
класификацион
на система…"

Отчет по дог №
6/2009 г.
"Разработване
на
класификацион
на система…"
Отчет по дог №
5/2009 г.
"Референтни
условия…"
Отчет по дог №
5/2009 г.

№

код на
пункта

име на пункта

BG4ST0672
66
1MS210

р. Елешница
преди устие (при
с. Четирци)

BG4ST0669
67
4MS220

р. Дупнишка
Бистрица над ВХ
Бистрица

ЕС/ЕП по
риби

Видов състав + чувствителни
видове (на ХМ въздействия)

Много
добър ЕС

A. bipunctatus, O. bureschi, B.
strumicae, Sq. orpheus, S. trutta
fario/ A. bipunctatus, O. bureschi,
B. strumicae, S. trutta fario

Няма данни

Непредставителен речен участък
за рибна фауна – множество
естествени и изкуствени
бариери/водохващания

68

BG4ST0066
2MS230

р. Разметаница
преди устие

Умерен ЕС

69

BG4ST6534
1MS240

р. Влахинска
преди устие (Е79)

Няма данни

70

BG4ST0064
9MS250

р. Струмешница
при границата
(мост за с.
Габрене)

71

BG4ST0063
2MS260

р. Мелнишка
преди устие (Е79)
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O. bureschi, B. strumicae, G.
bulgaricus, Sq. orpheus, / B.
strumicae, O. bureschi

Данни за рибна фауна
Добра
възрастов
Обилие
а
на
Общо
структура
чувствит
обилие
на
елни
(kg/ha)
популации
видове
те (брой
(kg/ha)
размерни
групи)

23.98

55.6

21.27

42.72

Общ
брой /
ha

1610

2880

Общ
брой
БРИ Източник/годи
чувств (ако е
на на
ителни прило пробонабиране
видове/ жим)
+ забележки
ha

1530

Отчет по дог №
5/2009 г.
"Референтни
условия…"

2400

Отчет по дог №
6/2009 г.
"Разработване
на
класификацион
на система…"

Много
добър ЕС

A. bipunctatus, O. bureschi, B.
strumicae, C. strumicae, P. parva,
G. bulgaricus, Sq. orpheus, Ch.
vardarense, Rh. amarus/A.
bipunctatus, Ch. vardarense, B.
strumicae, O. bureschi

42.43

24.68

3133

1716

Отчет по дог №
6/2009 г.
"Разработване
на
класификацион
на система…"

Добър ЕС

O. bureschi, B. strumicae/ O.
bureschi, B. strumicae

4.8

4.8

300

300

Отчет по дог №
6/2009 г.

№

код на
пункта

име на пункта

р. Пиринска
BG4ST0062
Бистрица при
72
3MS270
границата (с. Ново
Ходжово)

ЕС/ЕП по
риби

Видов състав + чувствителни
видове (на ХМ въздействия)

Данни за рибна фауна
Добра
възрастов
Обилие
а
на
Общо
структура
чувствит
обилие
на
елни
(kg/ha)
популации
видове
те (брой
(kg/ha)
размерни
групи)

Много
добър ЕС

B. strumicae, Sq. orpheus,A.
bipunctatus/ B. strumicae, A.
bipunctatus

37.3

49.38

Добър ЕС

S. trutta fario

9.41

9.41

Общ
брой /
ha

Общ
брой
БРИ Източник/годи
чувств (ако е
на на
ителни прило пробонабиране
видове/ жим)
+ забележки
ha

2125

1965

Отчет по дог №
6/2009 г.
"Разработване
на
класификацион
на система…"

700

700

Отчет по дог. с
БДЗБР / 2011 г.

BG4ME0049
7MS010

р. Черна Места
над с. Черна
Места

74

BG4ME0049
1MS020

р. Места преди
вливане на р.
Изток (сп. Ген.
Ковачев)

Умерен ЕС

P. phoxinus, B. strumicae, Sq.
orpheus, P. fluviatilis, Gobio sp./ B.
strumicae

16.66

12.68

1388

888

75

BG4ME0473
3MS030

р. Места при
Момина кула
(мост за с. Буково)

Лош ЕС

O. bureschi, B. strumicae, Sq.
orpheus, Gobio sp. /B. strumicae, O.
bureschi

5.32

3.32

450

384

BG4ME0004
3MS040

р. Места преди
границата (в
участъка след
вливане на р.
Мътница). През
2011 г. пунктът е
преместен по-

Умерен ЕС

A. bipunctatus, O. bureschi, B.
strumicae, C. strumicae, Sq.
orpheus, Ch. vardarense, Rh.
amarus/Ch. vardarense, B.
strumicae, O. bureschi

27.29

29.39

4300

28.04

73

76
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4

Отчет по дог №
6/2009 г.
"Разработване
на
класификацион
на система…"
Отчет по дог №
6/2009 г.
"Разработване
на
класификацион
на система…"

0.87

Отчет по дог. с
БДЗБР / 2011 г.

№

код на
пункта

име на пункта

ЕС/ЕП по
риби

Видов състав + чувствителни
видове (на ХМ въздействия)

Данни за рибна фауна
Добра
възрастов
Обилие
а
на
Общо
структура
чувствит
обилие
на
елни
(kg/ha)
популации
видове
те (брой
(kg/ha)
размерни
групи)

Общ
брой /
ha

Общ
брой
БРИ Източник/годи
чувств (ако е
на на
ителни прило пробонабиране
видове/ жим)
+ забележки
ha

надолу по
течението при ПСс. Абланица

77

BG4ME0048
р. Изток преди
1MS050
вливане в р. Места

78

BG4ME0482 р. Дамяница преди
9MS060
р. Бъндерица

79

80

Лош ЕС

P. phoxinus, B. strumicae, Sq.
orpheus/ B. strumicae

4.56

2.88

738

463

Отчет по дог №
6/2009 г.
"Разработване
на
класификацион
на система…"

Отчет по дог №
6/2009 г.
"Разработване
на
класификацион
на система…"

Непредставителна рибна фауна
поради множеството естествени
бариери

Много
добър ЕС

A. bipunctatus, Sq. cephalus, B.
strumicae, O. bureschi/A.
bipunctatus, B. strumicae, O.
bureschi

142.8

130.65

9150

8500

BG4ME0004 р. Мътница под с.
4MS080
Петрелик

Много
добър ЕС

O. bureschi, B. strumicae, C.
strumicae, Sq. orpheus, Gobio sp.,
P. parva, Ch. vardarense/Ch.
vardarense, B. strumicae, O.
bureschi

37.88

18.31

5700

3200

р. Сатовчанска
Бистрица преди
устие (с. Боголин)

Много
добър ЕС

Sq. cephalus, B. strumicae, O.
bureschi/B. strumicae, O. bureschi

BG4ME0046
1MS070

BG4ME0042
81
1MS090
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р. Канина преди
устие

51.9

51.9

3700

3080

0.88

Отчет по дог. с
БДЗБР / 2011 г.

Отчет по дог №
6/2009 г.
"Разработване
на

№

код на
пункта

име на пункта

ЕС/ЕП по
риби

Видов състав + чувствителни
видове (на ХМ въздействия)

Данни за рибна фауна
Добра
възрастов
Обилие
а
на
Общо
структура
чувствит
обилие
на
елни
(kg/ha)
популации
видове
те (брой
(kg/ha)
размерни
групи)

Общ
брой /
ha

Общ
брой
БРИ Източник/годи
чувств (ако е
на на
ителни прило пробонабиране
видове/ жим)
+ забележки
ha
класификацион
на система…"

82

BG4ME0002
5MS360
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р. Доспат при
границата (при
моста между с.
Бръщен и с.
Црънча)

Умерен ЕС

P. parva, B. barbatula, B.
strumicae, S. trutta, P. phoxinus, C.
gibelio/ B. strumicae, S. trutta

20.16

19.2

720

280

Отчет по дог №
6/2009 г.
"Разработване
на
класификацион
на система…"

Таблица 5: Съществуваща информация за рибна фауна за река Камчия.

№

име на
пункта

Географски
координати /
Надморска
височина

X

Y

р. Тича – над 26.428 42.966
1
с. Тича
3333
1678

2

3

р. Камчия –
с. Бероново

26.680 42.831
5555
4734

р. Камчия - 26.868 43.180
с. Миланово 7778
5845

38 | С т р а н и ц а

Миграци
онни
бариери
в
близост
до
пункта /
5степенна
скала

Данни за рибна фауна за река Камчия (Голяма Камчия, Тича)

ЕС/ЕП
по риби

Видов състав + чувствителни
видове (на ХМ въздействия)

3

Умерен
ЕС за типа

?

Squalius cephalus, Barbus bergi,
Neogobius gymnotrachellus, Rhodeus
Много
amarus, Neogobius fluviattilis, Gobio
добър ЕС
sp., Cobitis pontica, Alburnoides
bipunctatus/ Barbus bergi,
Alburnoides bipunctatus

?

Умерено
ЕС

Ph. phoxinus

Sq. cephalus, C. gibelio, A.
bipunctatus, R. rutilus, Gobio sp.,Rh.
Аmarus/ A.bipunctatus

Добра
Обилие възрастова
на
структура
Общо
чувств
на
обилие
ителни популации
(kg/ha)
видове
те (брой
(kg/ha) размерни
групи)

1.56

9.77

38

0

2

6.09

B. bergi: 5,
A.
bipunctatus:
1

0

2

Общ
брой /
ha

364

850

2000

Общ
Източник/г
брой
БРИ
одина на
чувств (ако е
пробонаби
ителни прило
ране +
видове/ жим)
забележки
ha

0

Отчет по
дог. с
БДЧР / 2011
г.

475

Отчет по
дог. с
БДЧР / 2011
г.

0

0.9

Отчет по
дог №
6/2009 г.
"Разработва
не на
класификац
ионна
система…"

4

5

р. Камчия – 27.544 43.034
с. Гроздьово 1157
5473

р. Камчия местност
"Пода"
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27.821 43.019
4445
8067

?

2

Лош ЕС

Sq.cephalus: 37 ind. 0.727 kg
P. phoxinus: 1 ind. – 0+. R. amarus:
21 ind. = 0.127 kg;
C. gibelio: 18 ind. = 0.289 kg;
P. parva: 1 ind. = 0.002 kg;
G. kovachevi: 1 ind. = 0.003 kg;
B. bergi: 9 ind. = 0.019 kg;
N. fluviatilis: 1 ind. = 0.005 kg;
R. rutilus: 2 ind. = 0.008 kg.
* Забележка: Според местни
жители, има вирове, дълбоки до 4
м, където се среща и сом. Наблизо
има изолирани стари меандри./ B.
bergi,

Умерен
ЕС

Sq. cephalus,
R. amarus,
C. gibelio,
P. parva,
G. kovachevi,
B. bergi;
V. tenella,
R. rutilus;
C. carpio,
P. boryshtenicus,
S. erythrophthalmus,
N. melanostomus,
N. fluviatilis,
G.aculeatus,
Cobitis sp./B. bergi, V. tenella

качеств
ени
данни

51.088

качеств
ени
данни

4.77

качествени качеств качеств
данни
ени
ени
данни
данни

3x3

3587

300

Отчет по
дог №
6/2009 г.
Бележка:
Ихтиофауна
та не е в
качест
добро
вени
състояние,
данни
засегната е
от
коригиране
и
замърсяване

Отчет по
дог №
6/2009 г.
"Разработва
не на
класификац
ионна
система…"

Таблица 6: Съществуваща информация за рибна фауна за река Велека.
Географски
координати /
Надморска
височина
№

име на
пункта
X

Y

1

Велека под
с. Кости

42 03
36,4

27 46
14,6

2

Велека- с.
Бродилово

42 04
53,4

27 54
35,4

3

р. Велека –
над с.
Бръшлян
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27.429 42.083
4167
1678

Мигра
ционни
бариер
ив
близост
до
пункта
/ 5степен
на
скала

1

Данни за рибна фауна за река Велека

ЕС/ЕП
по риби

Видов състав +
чувствителни видове (на
ХМ въздействия)

Умерен
ЕС

Sq. cephalus, B. bergi,
A.bipunctatus,
N.gymnotrachellus, P.
Borysthenicus/B. bergi,
A.bipunctatus

2

Sq. cephalus, B. bergi,
A.bipunctatus,
Добър ЕС
N.gymnotrachellus,/ B. bergi,
A.bipunctatus

?

Sq. cephalus, B. bergi,
A.bipunctatus,
Много N.gymnotrachellus, V.vimba,
добър ЕС C.pontica , N.fluvatilis, Ph.
phoxinus/B. bergi,
A.bipunctatus, V. vimba

Добра
Обилие възрастова
Общ
Източник/год
на
структура
брой
БРИ
Общ
ина на
Общо обилие чувств
на
чувствит (ако е
брой
пробонабира
(kg/ha)
ителни популациите
елни
прилож
/ ha
не +
видове
(брой
видове/
им)
забележки
(kg/ha)
размерни
ha
групи)

28.86

4.41

B. bergi:11
A.bipunctatus:
3;

1785

1125

0.74

Отчет по дог.
с БДЧР / 2011
г.

24.54

7

B. bergi:1
A.bipunctatus:
1;

501

143

0.76

Отчет по дог.
с БДЧР / 2011
г.

469.766

101.5

B. bergi:5
A.bipunctatus:
3; V. vimba :
1

9969

1834

Отчет по дог
№ 6/2009 г.
"Разработване
на
класификацио
нна
система…"

4

р. Велека –
с.
Синеморец
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27.966 42.060
6945
5012

0

Оценено
относително
количество:
S. cephаlus
масов
P.
borysthenicus
обикновен
Ch. chalcoides
Squalius cephаlus,
масов
Petroleuciscus borysthenicus,
R. frisii масов
Alburnus schishkovi, Rutilus
V. v. tenella
frisii, Vimba vimba tenella,
обикновен
Carassius gibelio, Barbus
C. gibelio
bergi, Rhodeus amarus,
рядък
Много
Gambusia holbrooki,
B. bergi
добър ЕС
Neogobius melanostomus,
единичен
Neogobius fluviatilis,
R. amarus
Neogobius gymnotrachelus,
обикновен
Syngnathus abaster/
G. holbrooki
Alburnus schishkovi, Vimba
обикновен
vimba tenella,
N.
Barbus bergi, Rutilus frisii
melanostomus
рядък
N. fluviatilis
обикновен
N.
gymnotrachelu
s рядък
S. abaster
обикновен
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Таблица 7: Съществуваща информация за рибна фауна за река Марица.

№

име на
пункта

Географски
координати /
Надморска
височина

X

1

2

р.Марица с.Радуил

р.Марица гр.Пловдив
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Миграцио
нни
бариери в
близост до ЕС/ЕП
пункта / 5- по риби
степенна
скала

Видов състав +
чувствителни
видове (на ХМ
въздействия)

Y

23.6850
42.2758
3

24.7432
42.1529
2

Не

?

Умерен
ЕС

S.trutta fario
/S.trutta fario

Добър
ЕС

Rh.amarus,
Sq.cephalus,
A.alburnus,
S.balcanica,
C.strumicae,
G.gobio,
B.cyclolepis,
P.parva/
B.cyclolepis

Данни за рибна фауна за река Марица
Добра
възрастов
Обилие
Общ БРИ
Общо
а
на
брой
(ако
обили
структура Общ
чувств
чувств
е
е
на
брой /
ителни
ителни при
(kg/ha
популации
ha
видове
видове/ лож
)
те (брой
(kg/ha)
ha
им)
размерни
групи)

0.7

4.33

0.7

0.5

3

5

4

230

Източник/година на
пробонабиране +
забележки

4
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230
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3

р.Марица гр.Свиленгр
ад
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41.769

26.1918
5

?

V. melanops, A.
Alburnus, Sq.
orpheus, Gobio sp.,
P. semilunaris R.
rutilus, S. balcanica,
B. cyclolepis, C.
Лош ЕС
Nassus, C.
Elongatoides, P.
Parva, Rh. amarus,
C.carpio, S.glanis,
L. gibbosus/, C.
nassus V. melanops,
B. cyclolepis

33.93

7.06

C. нassus:
3; V.
мelanops:2 ,
B.
cyclolepis:7

3661

733

Отчет по дог № 6/2009 г.
"Разработване на
класификационна
система…"

Таблица 8: Съществуваща информация за рибна фауна за река Струма.

№ име на пункта

Географски
координати /
Надморска
височина

X

Y

Мигра
ционни
бариер
ив
близост
ЕС/ЕП
до
по
риби
пункта
/ 5степенн
а скала

Видов състав +
чувствителни
видове (на ХМ
въздействия)

Данни за рибна фауна за река Струма
Добра
възраст
ова
Обилие
Общ
Общо
структ
на
брой
обили
ура на Общ
чувствит
чувствит
е
попула брой /
елни
елни
(kg/ha
циите
ha
видове
видове/
)
(брой
(kg/ha)
ha
размер
ни
групи)

1

р. Струма
преди гр.
Благоевград

23.0369 42.0349

3-4

Лош ЕС

A. bipunctatus, O.
bureschi, B.
strumicae, Sq.
orpheus, Rh.
Amarus/A.
bipunctatus, B.
strumicae, O.
bureschi

2

р. Струма
преди яз.
Студена

23.1486 42.5115

Незнач
ителни

Добър
ЕС

S. trutta fario/ S.
trutta fario

1.1

1.1

Добър
ЕС

O. bureschi, A.
bipunctatus, B.
strumicae, Sq.
orpheus, C.
strumicae/ A.
bipunctatus, B.
strumicae, O.
bureschi, S.
macedonicus

22.21

13.6

3

р. Струма
преди гр. Земен
22.7547 42.4843
(преди р.
Треклянска)
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?

104.83

50.06

1

БРИ
(ако
е
при
лож
им)

Източник/година на
пробонабиране +
забележки

3825

2125
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4

р. Струма при
с. Раждавица

22.7069 42.3865

?

5

р. Струма
преди гр.
Бобошево

22.9781 42.1783

?

6

р. Струма
преди гр.
Кресна

23.1528 41.7299

?

р. Струма при
границата (мост
7
23.3183
за с.
Тополница)
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41.417

?

Добър
ЕС

O. bureschi, B.
strumicae, Sq.
orpheus, S.
macedonicus, Rh.
amarus/ B. strumicae,
O. bureschi, S.
Macedonicus

83.96

A. bipunctatus, O.
bureschi, B.
Много
strumicae, Sq.
добър orpheus, Rh. Amarus, 13.434
ЕС
/A. bipunctatus, B.
strumicae, O.
bureschi
A. bipunctatus, O.
bureschi, B.
strumicae, Sq.
Умерен
orpheus, Rh. Amarus,
1.34
ЕС
/A. bipunctatus, B.
strumicae, O.
bureschi
A. bipunctatus, O.
bureschi, B.
strumicae, C.
strumicae, P. parva,
Sq. orpheus, C.
Лош ЕС
8.89
gibelioRh. Amarus, L.
gibbosus/A.
bipunctatus, B.
strumicae, O.
bureschi

81.62

3000

2800

Отчет по дог. с БДЗБР /
2011 г.
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250
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4.52

2200

Таблица 9: Скала за оценка на влиянието на миграционните бариери върху ихтиофауната
1

Миграционната бариера не оказва
влияние върху ихтиофауната на речния
участък
Миграционната бариера оказва частично
слабо негативно влияние върху
ихтиофауната на речния участък
Миграционната бариера оказва частично
силно негативно влияние върху
ихтиофауната на речния участък
Миграционната бариера оказва
значително негативно влияние върху
ихтиофауната на речния участък
Миграционната бариера оказва крайно
негативно влияние върху ихтиофауната на
речния участък

2

3

4

5

Всички видове риби преминават
безпрепятствено в периода на маловодие.
Част от видовете /поне един вид/ не могат
да преминат в периода на маловодие.
Част от видовете /поне един вид/ не могат
да преминат в периода на пълноводие.
Могат да преминат само най-подвижните
видове (не повече от 1-2 вида) и то само в
периода на пълноводие.
Нито един вид не може да премине през
бариерата в периода на пълноводие.

Таблица 10: Примерни индикатори за влиянието на миграционните бариери върху
биоразнообразието

1

2

3

4

5

Струма
Наличие на
стабилни
популации на
всички мигриращи
видове, характерни
за дадения речен
участък над
бариерата.
Наличие на Ch.
vardarense (личинки
или възр.) и B.
strumicae, но липса
на V. melanops над
бариерата.
Липса на Ch.
vardarense и V.
melanops над
бариерата.
Наличие само на B.
strumicae и S.
macedonicus/S.
trutta fario (или
един от двата) над
бариерата.
Липса на
мигриращи видове
над бариерата.
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Марица
Наличие на
стабилни
популации на
всички мигриращи
видове, характерни
за дадения речен
участък над
бариерата.
Наличие на Ch.
vardarense (личинки
или възр.) и B.
cyclolepis, но липса
на V. melanops над
бариерата.
Липса на Ch.
vardarense и V.
melanops над
бариерата.
Наличие само на B.
cyclolepis и S.
macedonicus/S.
trutta fario (или
един от двата) над
бариерата
Липса на
мигриращи видове
над бариерата.

Камчия
Наличие на
стабилни
популации на
всички мигриращи
видове, характерни
за дадения речен
участък над
бариерата.
Наличие на Sq.
cephalus и Barbus
spp., но липса на V.
vimba над
бариерата.

Велека
Наличие на
стабилни популации
на всички
мигриращи видове,
характерни за
дадения речен
участък над
бариерата.
Наличие на A.
schisckovi, Sq.
cephalus и B. bergi,
но липса на V. vimba
над бариерата.

Липса на V. vimba
над бариерата.

Наличие само на на
Barbus spp. над
бариерата.

Липса на A.
schischkovi и V.
vimba над
бариерата.
Наличие на на който
и да е мигриращ
вид над бариерата.

Липса на
мигриращи видове
над бариерата.

Липса на
мигриращи видове
над бариерата.

Забележка: За четирите реки (Струма, Марица, Камчия и Велека) важен допълнителен
индикаторен вид е говедарката (Alburnoides bipunctatus)!
Относно валидиране на ХМ характеристики с рибната фауна може да се направят следните
заключения и изводи:
В по-голямата си част съществуващите пунктове за контролен мониторинг не са
ориентирани към специфичния ХМ натиск, който да бъде съпоставен с метриките на
рибната фауна. Практически не могат да бъдат изведени ясни количествени индикатори
(метрики/индекси) за въздействието на морфологичните условия на реките и
съществуващите миграционни бариери. В много случаи има комбинирано въздействие
от ХМ изменения, съчетано със замърсяване (влошаване качеството на водите).
В България до сега никога не са правени специфични биологични изследвания на
проходимостта на миграционните бариери (или на рибни проходи, ако има изградени
такива), например чрез метода на повторния улов (capture - recapture), т.е. експертите
могат само да предполагат (на база на експертно мнение) за потенциалното
въздействие на напречните бариери върху рибната фауна.
МАКРОФИТНА ФЛОРА В РЕКИ
Направен е преглед на литературата, свързана с въздействието на хидроморфологичните
изменения спрямо съобществата от водна макрофитна растителност, както и резюме на
наличната база данни по райони за басейново управление. В представените по-долу 7 таблици
(Таблици 11 - 17) са компилирани и обобщени данни за макрофитна флора в речните пунктове
на БД ЧМ, БД ИБР и БД ЗБР, както и по четирите реки предвидени за оценка на елемента
„непрекъснатост на реките” (речен континуум).
Преглед на литературата, свързана с въздействието на хидроморфологичните изменения
спрямо съобществата от водна макрофитна растителност
Структурата и функционирането на крайбрежната и водната растителност варират според
геоморфологичните характеристики, хидрологичния режим, седиментите и връзката между
повърхностните и подпочвените води (Tabacchi et al., 1998; Robertson & Augspurger, 1999;
Nakamura et al., 2000). Растенията, колонизиращи бреговата и водната зона оцеляват в среда, в
която нарушенията, предизвикани от наводнения са чести, засушаванията могат да бъдат
интензивни, седиментите често биват отнасяни и така да обуславят ниско количество на
биогенни елементи. В същото време някои видове са важни за задържането и стабилизацията
на носените от течението седименти, създавайки пионерни платформи като малки острови
(Gurnell et al., 2005). В значителна степен развитието на макрофити през вегетативния период
забавя скоростта на течението (Hamill, 1983; Gurnell & Midgley, 1994; Gurnell et al., 2006) и
създава благоприятни условия за отлагане на седименти (Cotton et al., 2006).
Хидрологичните процеси могат едновременно да благоприятстват и да нарушат съобществата
от водна и крайбрежна растителност (Gurnell et al., 2012).
В рамките на проекта STAR на база на 107 пункта в цяла Европа са проучени измененията на
съобществата от макрофити спрямо физични изменения на хабитатите (Furse et al., 2006). Три
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основни типа макрофитни съобщества са разгледани (групиране по Baattrup-Pedersen et al.,
2006):
- бедни на видове, доминирани от мъхове съобщества в планински реки;
- доминирани от Phalaris arundinacea и Sparganium emersum съобщества в равнинни
реки;
- междинна група съобщества, богати на видове с много амфифити и сухоземни
семенни растения и мъхове.
Сред пунктовете в базата данни са включени неповлияни и такива, в които главното
повлияване е хидроморфологична деградация (водохващания и др.). River Habitat Survey (RHS)
методика е използвана на оценка на характера и качеството на реката спрямо физичната
структура (Raven et al., 1997). RHS методиката използва обилието на 10 характерни групи
макрофити (мъхове/лишеи, тревисти широколистни тревни видове над водната повърхност,
тръстика/острици/треви/хвощови, вкоренени с плаващи листа, свободно плаващи,
земноводни, потопени с широки листа, потопени с линейни листа, потопени тънколистни
видове и нишковидни водорасли. Оценката на екологичното състояние е направена чрез Mean
Trophic Rank (Dawson et al.,1999).
Резултатите илюстрират, че нарастващото обилие на групата на мъховете/лишеите индикира
пунктове, които не са завирени (over-deepened). Sparganium emersum, Potomogeton crispus и
Elodea canadensis показват толерантнокт към деградация на речните хабитати. Тъй като тези
видове са толерантни и към други повлиявания (напр. органично натоварване), тяхното
приложение като индикатори на хидроморфологични изменения следва да се комбинира с
допълнителни метрики (изравненост).
Видове като Fontinalis antipyreticaи метрики като присъствие на мъхове/лишеи индикират че
пунктът е неповлиян по отношение на хидроморфологичните елементи за качество (Furse et al.,
2006).
Устойчивите водни макрофити, разположени над водната повърхност, които не могат да се
извиват значително в посоката на течението са свързани с ниска степен на
хидроморфологимни изменения и наличие на подходящи за вкореняване фини субстрати
(O’Hare et al, 2011). Тази група включва Sparganium erectum, Glyceria maxima и Scirpus lacustris.
Същевременно в пунктове с ниска скорост на течението и фин субстрат хелофитите могат да
достигнат обилие, създаващо проблеми с оттока, свръх депозиция на фини седименти и
затваряне на водното огледало.
Противоположно на хелофитите, мъховете предпочитат нарушена физична среда и дори могат
да смекчат ефектите върху камъните, върху които се развиват (Suren et al., 2000).
Групата на представители от р. Ranunculus е свръзана с междинни условия (между двете
екстремни групи).
При бавно течение има множество механизими, които забавят развитието на макрофити.
Характерни са ниски нива на газообмен (Madsen & Sand-Jensen, 2006), които подтискат
фотосинтезата. Ниската скорост позволява развитие на прикрепени водорасли, които също
подтискат фотосинтезата на висшите водни растения (Flynn et al., 2002).
Най-съществени проблеми със свръх развитие на макрофити се наблюдава при много ниска
специфична енергия на потока specific stream power (SSP) – от 0 до 10 Wm2. При стойности над
>400W m2 само единични видове могат да се развиват и оцеляват. Между тези две екстермни
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стойности макрофитите могат да формират умерено обилие и да взаимодестват с течението,
предизвиквайки сезонно натрупване на седименти, сезонно понижение на скоростта на
течението, увеличаване на дълбочината и нарастване на пространствената вариация на
речното течение.
През последните години се прилагат индекси (напр. HMS и HQA), разработени в рамките на
River Habitat Survey (RHS) за оценка на хидроморфологичното състояние на отделни реки в
Сърбия (река Tamiš, Radulović et al., 2010) и Полша (река Zwoleńka, Sawa & Popek, 2011). При
проучването в Полша на база на изчисление на Макрофитен Индекс за Реки (Macrophyte Index
for Rivers – MIR) не е установена значима чувствителност на макрофитите спрямо промените в
речните хабитати (Sawa & Popek, 2011).
В Португалия е разработен мултиметричен, базиран на макрофити Индекс на бреговата
растителност (Riparian Vegetation Index - RVI) на база данни от референтни (n = 205) и
нереферентни пунктове (n = 180) (Aguiar et al., 2009). Индексът е насочен към регистриране
наефекта от антропогенния натиск и при разработването му са анализирани 33 потенциални
метрики от 300 растителни характеристики, които биха могли да отразят различни типове
натиск като органично натоварване, хидроморфологични промени и ползване на прилежащите
площи. Оценката на нарушенията, предизвикани от човека е основана на Global Human
Disturbance – GHD (Pont et al., 2006), който заема стойности от 8 дo 40 ивключва 8 параметъра
за натиск.
Установените ключови метрики, влизащи в изчислението на Индекса на бреговата
растителност с доказана взаимовръзка с антропогенния натиск са следните пет: Чужди видове
(%), Обилие на чужди видове (%), Ендемични видове (%), Хигрофити (%) и Покритие на
дървесни видове спрямо площ нескално речно корито.
Като характеристика на канализираните реки се разглежда завишеният процент на екзотични
видове (Aguiar et al., 2001) във връзка с нарушаването на физичната среда, което намаля
интензивността на наводненията, увеличава натрупването на фини фракции седименти и
биогенното натоварване, както и благоприятства разпространението на инвазивните видове.
Увеличение на екзотичните видове (общ брой и покритие) и изместване на тревистатта
растителност за сметка на дървесна брегова растителност при канализиране на реките са
установени от (Barbosa еt al., 2006).
При оценка на взаимовръзката между макрофитите и хидроморфологичните изменения от
значение са данни за състава на крайбрежните растителни съобщества, произхода на видовете
(чужди, местни, ендемични), покритието и други метрики (Aguiar et al., 2011). Прилагани са
метрики на ландшафтно ниво, които биват картирани върху ГИС платформи за визуализация на
крайречните участъци и приоритизация на площи, имащи нужда от възстановяване и защита.
S. erectum е с доказана устойчивост към изкореняване и съществременно потенциал за защита
и подсилване на фините тинести седименти (Liffen et al., 2011).
На база на наличната литература могат да бъдат предварително предложени следните
базирани на макрофити метрики за оценка на хидроморфологични изменения.
1. Метрика: Общ брой видове (общо разнообразие от видове) и обилие
Значително намалява в условия на регулация на реката (Peacock, 2003). Основен фактор за това
е, че се ограничава хетерегенността на речните местообитания.
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(i)

Планински и полупланински типове с доминиране на водни мъхове

Разнообразието от водни мъхове е най-голямо в зоната, където има периодичност на
заливанията (Englund et al., 1997; Vanderpooten & Klein, 1999). Тази зона силно се ограничава
като площ или изчезва, когато има регулация на реката. Сравнително устойчиви видове като
Fontinalis antipyretica иматпонижено обилие в потоци с намален поток (дебит). Особено
внимание изискват участъците с големи камъни и скали, за които е доказано че поради ниската
степен на нарушения и високото ниво на вероятност да бъдат периодично над водата,
обуславят развитие на водни мъхове (Downes et al., 2003).
(ii)

Равнинни реки

При регистриране на малко видове с високо обилие, се приема че е налице корекция на
реката.
2. Метрика: Хигрофити и хидрофити (%)
Над 40% дял спрямо общото обилие, установено в пункта може да се счита за добро ЕС/ЕП ( по
данни на Aguiar et al., 2011 – необходими са допълнителни анализи за адаптиране към
съответните специфики на националните типове реки).
3. Метрика: Крайбрежна растителност (% хелофити и амфифити)
Отчита се навлизане (или повишаване на обилието) на хелофити (напр. Carex rostrara и
Equisetim fluviatile) при регулация (дълги периоди на засушаване и спадане на нивото на
водата) (Rorslett et al.,1989).
Същевременно промени във водния режим (като периодичност на разливите) и резки
изменения на водното ниво надолу по течението (при изпускане на язовири) унищожават
съобществата от крайбрежна растителност. Канализирането (изправянето и дигирането) на
реките повлияванегативно хелофитите и амфифитите в речния участък, който обичайно се е се
заливал при високи води. При андигирани брегове изчезват и пионерните видове, тъй като се
преустановяват ранните етапи на сукцесия и предишните заливаеми зони се колонизират от
сухоземни растителни видове.
4. Метрика: Покритие на Salicaceae
Вегетативната репродукция на Salicaceae в реки с висока енергия на потока има ключово
значение за стабилизиране и засилване на земните форми като предоставя укритие за
вегетативното и половото възпроизводство, и развитието на редица растителни видове
(Kollmann et al., 1999; Francis et al., 2008; Moggridge & Gurnell, 2009). Тъй като дърветата по
бреговете устояват на течението и укрепват седиментите с корените си, те водят до променив
хидроморфологичните характеристики на реката (Gurnell et al., 2012).
5. Метрика: Присъствие на Fontinalis antipyretica (и на други видове мъхове, формиращи
„килими“)
Индикира референтни условия по хидроморфологични елементи за качество (Furse et al.,
2006). Мъховете не са характерни в условия на бавнотечащи води. Това тяхно предпочитание
към силно турбулентни, бързотечащи хабитати вероятно отразява нуждата им от атмосферен
CO2 за фотосинтезата. Основият източник на биогенни елементи е водния поток и така те
срещат проблеми в набавянето им единствено посредством дифузия. Те липсват и в онези
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участъци, където речното легло е лесно поддаващо се на ерозия. По принцип дребни по
размер видове мъхове са характерни за повлияна околна среда, докато едри, формиращи
рогозки мъхове (напр. Fontinalis, Hygrohypnum) се наблюдават в по-стабилни речни
местообитания (Gecheva et al., 2011).
6. Метрика: Присъствие на Potomogeton crispus и Elodea canadensis, и изравненост
Илюстрират деградация на речните хабитати (Furse et al., 2006). Присъствието им, заедно с
изчислена изравненостт за пункта <0.75, може да индикира отклонение от референтните
условия по хидроморфологични елементи за качесто. Необходими са допълнителни анализи за
валидиране на стойностите на изравнеността.
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Резюме на наличната база данни по БД
От общо 37 пункта в обхвата на БД ЧМ, липсват данни за макрофити от предишни обследвания
за 14 пункта, а един пункт е пресъхнал при наблюденията през 2009 г. (Табл. 11). Останалите 22
се характеризират с умерен брой видове в средни стойности на обилие. Изключение правят
пунктовете при р. Средецка и р. Дяволска с много високи стойности на обилие на
регистрираните макрофити. В 14 пункта общото количество е над 100, а групата на хидро- и
хигрофитите е над 50% спрямо общото обилие в 8 от тях. Регистрирани са 52 вида висши водни
растения като Lеmna minorе с най-широко разпространение (14 пункта), а от групата на
хелофитите най-често срещани са Sparganium erectum (13 пункта), Lycopus europaeus (11) и
Phragmites australis (11). Преобладаващата част от пунктовете са в добро екологично състояние
на база БЕК макрофити.
Пунктовете по течението но р. Камчия се характеризират със сравнително високо общо обилие,
голям брой видове с представители на всички групи макрофити (Табл. 12). С изключение на
пункта при с. Миланово, останалите са в добро екологично състояние.
Налични са данни за 4 пункта по течението на р. Велека (Табл. 13), които са оценени от много
добро до умерено екологично състояние по макрофити през 2009 – 2011 г. Характерно е
високо общо обилие и висок процентен дял, както на хидрофитите, така и на крайбрежната
растителност.
Съгласно наличните данни за пунктовете, разположени в БД ИБР преобладава оценка добро
екологично състояние (Табл. 14). В 5 пункта общото количество е над 100 и съответно
доминира групата на хидро- и хигрофитите. Два пункта не са обследвани в рамките на
предходни проучвания, един е бил пресъхнал през 2009 г. Установените видове макрофити са
39 като повечето от тях са описани само в единични пунктове. Най-широко разпространеният
вид е Myriophyllum spicatum (5 пункта).
По отношение на р. Марица са обобщени данни за 6 пункта, обследвани през 2009 г. (Табл. 15).
С изключение на пункта при с. Радуил в горното течение, останалите са разположени в градски
или крайградски райони с висока степен на хидроморфологични изменения (обезлесяване,
изправяне, дигиране). Общото обилие на макрофитите е сравнително високо.
В обхвата на БД ЗБР преобладават пунктовете в добро и много добро състояние по макрофити:
6 пункта в добро ЕС, 5 в много добро (Табл. 16). От общо 33 пункта липсват данни за макрофити
от предишни обследвания за 4, а в 11 е установена липса на макрофити при наблюденията
през 2009 г. Останалите 18 се характеризират със сравнително ниско общо обилие (едва 3
пункта са с количество над 100) и с доминиране на групата на хидро- и хигрофитите.
Регистрирани са 58 вида висши водни растения, от които повечето с ниска степен на
разпространение спрямо извадката от пунктове. Myriophyllum spicatum и Potamogeton crispus
са установени в по 5 пункта; от хелофитите най-често регистриран е Lycopus europaeus (10
пункта).
През 2009 г. са обследвани 9 пункта по р. Струма като в 5 от тях липсват развити макрофитни
съобщества (Табл. 17). Пунктът на р. Струма при с. Ръждавица с известно преместване на
участъка нагоре по течението е оценен и през 2011 г.
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Табл. 11: Обобщени налични данни за оценка по макрофити в пунктовете за провеждане на хидроморфологичен мониторинг, БД ЧМ. Легенда. КС:
Тема „Разработване на класификационна система за оценка на екологичното състояние и екологичния потенциал на определените типове
повърхностни води (реки и езера) на територията на Р България (на база на типология по система Б)”, изпълнена отКонсорциум за биомониторинг
в периода 2009-2010 г.; МОП – потенциално реф. пунктове:Малка обществена поръчка – потенциално референтни пунктове; Засенченост: 1 –
напълно осветено, 2 – осветено, 3 – частично засенчено, 4 – полузасенчено, 5 – напълно засенчено.
Данни за МФ*
* Обилието по Kohler (1978) е представено като количество, следвайки формулата Обилие ³ = Количество
№

1

код на
пункта

BG2DO00841
MS002

име на пункта

р. Изворска - над с.
Долище

EС/ЕП
по МФ
и EQR

Видов състав

Добро

EPI.HIR
VER.BEC
SCI.LAC
JUN.EFU
MEN.LON
POL.HYD
SPA.ERE
LYC.EUR
PHR.AUS
TYP.ANG
IRI.PSE
SPI.POL
LEM.MIN
LEM.GIB
CER.SUB
PHR.AUS
LYT.SAL
POL.HYD
BID.TRI

EQR=
0.5

2

BG2DO831M
S001

р. Батова - устие

3

BG2PR211M
S002

р. Девненска –устие

Ниско
обилие
на
индика
торни
видове

Добро
EQR =
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Общо
обилие 3

Обилие3
Хд + Хг

Обилие3

Растителност в
крайречна зона

Засенч
еност

Преоблада
ващ
субстрат

Източник/год
ина на
пробонабира
не

Хл + Ам

116

62

54

-

-

-

КС/2009

38

4

34

-

3

тиня

КС/2009

103

50

53

-

2

тиня

КС/2009

Данни за МФ*
* Обилието по Kohler (1978) е представено като количество, следвайки формулата Обилие ³ = Количество
№

код на
пункта

име на пункта

EС/ЕП
по МФ
и EQR

Видов състав

0.49

RAN.SCE
LYC.EUR
MEN.AQU
BER.ERE
SCI.LAC
POT.PEC
LEM.MIN
RIC.NAT
TYP.LAX
ALI.PLA
SPA.ERE
TYP.ANG
LYT.SAL
TYP.LAТ
LYC.EUR
PHR.AUS
BER.ERE
EPI.HIR

Добро
4

5

BG2PR81MS
019

BG2KA979M
S030
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р. Мадара (устие)

р. Тича – над с.
Тича

EQR
=0.59

Ниско
обилие
на
индика
торни
видове

Общо
обилие 3

Обилие3
Хд + Хг

Обилие3

Растителност в
крайречна зона

Засенч
еност

Преоблада
ващ
субстрат

Източник/год
ина на
пробонабира
не

Хл + Ам

LYC.EUR
MEN.SPI
LYC.EUR
POL.HYD
EPI.HIR
FON.ANT

83

24

59

-

-

-

КС/2009

6

2

4

-

2

скали

КС/2009

Данни за МФ*
* Обилието по Kohler (1978) е представено като количество, следвайки формулата Обилие ³ = Количество
№

код на
пункта

име на пункта

EС/ЕП
по МФ
и EQR

Видов състав

BG2KA863M
S037

р. Тича – с.
Менгишево

Няма данни

7

BG2KA863M
S038

р. Герила – след гр.
Върбица

Няма данни

Лошо
8

р. Камчия - с.
Миланово

9

BG2KA8611
MS034

р. Андере - устие

EQR =
0.14

Лошо
EQR =
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Обилие3
Хд + Хг

Обилие3

Растителност в
крайречна зона

Засенч
еност

Преоблада
ващ
субстрат

Източник/год
ина на
пробонабира
не

Хл + Ам

6

BG2KA913
MS032

Общо
обилие 3

SCI.LAC
POT.NOD
MYR.SPI
LEM.MIN
SPA.ERE
LYT.SAL
TYP.LAT
POT.BER
BER.ERE
LYC.EUR
POL.HYD
MEN.SPI
EPI.HIR
BUT.UMB
ALI.PLA
CER.DEM
SOL.DUL
POT.PEC
LYC.EUR
VER.BEC
LEM.MIN

101

59

42

-

3

глина

КС/2009

75

59

16

-

2

глина

КС/2009

Данни за МФ*
* Обилието по Kohler (1978) е представено като количество, следвайки формулата Обилие ³ = Количество
№

код на
пункта

име на пункта

EС/ЕП
по МФ
и EQR

Видов състав

Общо
обилие 3

Обилие3
Хд + Хг

Обилие3

Растителност в
крайречна зона

Засенч
еност

Преоблада
ващ
субстрат

Източник/год
ина на
пробонабира
не

Хл + Ам

0

BID.TRI
SPA.ERE
LYT.SAL
Няма данни

10

BG2KA82291
MS039

р. Калайджидере –
на пътя Търговище
– В. Преслав

11

BG2KA82211
MS026

р. Калайджидере с.
Надарево

Няма данни

12

BG2KA08291
MD040

р. Кралевска – с.
Дългач

Няма данни

13

BG2KA61MS
035

Умере
но
р. Брестова - устие
EQR =
0.25
Добро

14

BG2KA00195
MS002
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р. Камчия – с.
Гроздьово

EQR =
0.41

MEN.SPI
LEM.MIN
POL.HYD
BER.ERE
EPI.HIR
SPA.ERE
POL.HYD
CER.DEM
LEM.MIN
LYC.EUR
LYT.SAL
TYP.ANG

33

25

8

-

5

глина

КС/2009

105

26

79

-

1

глина

КС/2009

Данни за МФ*
* Обилието по Kohler (1978) е представено като количество, следвайки формулата Обилие ³ = Количество
№

код на
пункта

име на пункта

EС/ЕП
по МФ
и EQR

Добро
15

BG2KA00119
MS001
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р. Камчия местност "Пода"

EQR =
0.47

Видов състав

Общо
обилие 3

Обилие3
Хд + Хг

Обилие3

Растителност в
крайречна зона

Засенч
еност

Преоблада
ващ
субстрат

Източник/год
ина на
пробонабира
не

-

1

пясък

КС/2009

Хл + Ам

TYP.LAT
BUT.UMB
POT.NOD
SCI.LAC
LEM.MIN
LEM.GIB
LYT.SAL
RAN.SCE
POL.AMP
BER.ERE
SCI.LAC
LYC.EUR
SPA.ERE
POL.HYD
TYP.ANG
SPI.POL
POT.PEC
BUT.UMB
ALI.PLA
ALI.LAN
BID.TRI
VER.BEC
PHR.AUS
POT.CRI

90

60

30

Данни за МФ*
* Обилието по Kohler (1978) е представено като количество, следвайки формулата Обилие ³ = Количество
№

код на
пункта

име на пункта

EС/ЕП
по МФ
и EQR

Видов състав

Общо
обилие 3

Добро
16

р. Камчия – с.
Бероново

17

BG2KA0431
5MS010

р. Л. Камчия – с.
Билка

18

BG2SE41MS
003

р. Двойница - преди
вливане в Ч. Море

19

BG2SE61MS
0028

р. Хаджйиска - с.
Ръжица

РИ =
0.5

BG2SE61MS
005
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р. Хаджйиска - с.
Тънково

Растителност в
крайречна зона

Засенч
еност

Преоблада
ващ
субстрат

Източник/год
ина на
пробонабира
не

81

107

Крайречна гора
+ ливади и
пасища

4

Камъни +
чакъл

МОП –
потенциално
реф.
Пунктове/201
1

67

-

2

глина

КС/2009

97

Обработваеми
земи и неофити

2

тиня,
камъни

КС/2009

MYR.SPI
POL. HYD
LYC.EUR
FON.HYP
CYP.LON
SCI.LAC
PHR.AUS

Няма данни
Липса
на
индика
тори

PHR.AUS
JUN.EFF
ECH.CRU
TYP.ANG
POL.HYD
LYC.EUR

67

Няма данни
Добро

20

Обилие3
Хл + Ам

188
BG2KA04741
MS021

Обилие3
Хд + Хг

EQR =
0.37

TYP.LAT
SPA.ERE
BUT.UMB
POT.NAT
LEM.MIN
POT.CRI

175

78

Данни за МФ*
* Обилието по Kohler (1978) е представено като количество, следвайки формулата Обилие ³ = Количество
№

код на
пункта

име на пункта

EС/ЕП
по МФ
и EQR

Добро

Видов състав

ALI.LAN
POT.PEC
SCI.LAC
PHR.AUS
RUP.MAR
LEM.MIN
MYR.SPI
SPA.ERE
MEN.AQU
PHR.AUS
PAS.PAS
VER.BEC

21

р. Ахелой - к-г
Ахелой

22

BG2SE61MS
0029

р. Азмак – преди
устие

Няма данни

23

BG2SE9821
MS025

р. Сънърдере - устие

Пресъхнала през 2009 г.

24

BG2SE98931
MS026

р. Чакърлийска – с.
Равнец

Няма данни

25

BG2SE98911
MS014

р. Чакърлийска – с.
Братово

Няма данни

BG2MA0071

р. Русокастренска –

Няма данни

26
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Обилие3
Хд + Хг

Обилие3

Растителност в
крайречна зона

Засенч
еност

Преоблада
ващ
субстрат

Източник/год
ина на
пробонабира
не

Обработваеми
земи и неофити

3

Пясък,
камъни

КС/2009

Хл + Ам

BG2SE81MS
008

EQR =
0.4

Общо
обилие 3

196

99

97

КС/2009

Данни за МФ*
* Обилието по Kohler (1978) е представено като количество, следвайки формулата Обилие ³ = Количество
№

код на
пункта

име на пункта

3MS010

с. Желязово

BG2MA0061
1MS003

р. Русокастренска устие

EС/ЕП
по МФ
и EQR

Добро
27

EQR =
0.5

Добро
28

BG2MA713
MS004

р. Средецка – след
гр. Средец

29

BG2MA0071
3MS011

р. Средецка - устие

EQR =
0.41

30
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р. Факийска – с.
Факия

Общо
обилие 3

Обилие3
Хд + Хг

Обилие3

Растителност в
крайречна зона

Засенч
еност

Преоблада
ващ
субстрат

Източник/год
ина на
пробонабира
не

Хл + Ам

BUT.UMB
PHR.AUS
CYP.LON
POL.MIT
LEM.MIN
CER.DEM
TYP.ANG
TYP.LAT
SCI.LAC
BUT.UMB
SPA.ERE
ALI.LAN
POL.MIT

187

27

160

Обработваеми
земи и неофити

1

камъни

КС/2009

489

280

209

Ливади и пасища

1

тиня

КС/2009

177

80

97

Ливади и пасища

3

тиня

КС/2009

Няма данни

Добо
BG2MA4891
9MS001

Видов състав

EQR =
0.4

LEM.MIN
POT.NAT
TYP.LAT
SPA.ERE
PAS.PAS
RAN.REP
POL.MIT
MEN.AQU

Данни за МФ*
* Обилието по Kohler (1978) е представено като количество, следвайки формулата Обилие ³ = Количество
№

31

32

код на
пункта

име на пункта

BG2MA0413
1MS002

р. Факийска - устие

BG2IU411M
S001

р. Дяволска - 5 км.
преди Приморско

EС/ЕП
по МФ
и EQR

Видов състав

33

р. Караач – устие

34

BG2IU291M
S010

р. Мехмечкьойска –
устие

35
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р. Ропотамо – с.
Веселие

Обилие3

Растителност в
крайречна зона

Засенч
еност

Преоблада
ващ
субстрат

Източник/год
ина на
пробонабира
не

Няма данни
Умере
но
EQR =
0.26

EQR =
0.47

SPA.ERE
TYP.LAT
POT.NAT
CER.DEM
LEM.MIN

386

197

189

Ливади и пасища

1

тиня

КС/2009

250

64

314

В
непосредствена
близост плаж

1

пясък

КС/2009

96

37

59

Ливади и пасища

2

Камъни,
скали

КС/2009

PHR.AUS
LEM.MIN
CER.DEM

Няма данни

Добро
BG2IU291M
S003

Обилие3
Хд + Хг

Хл + Ам

Добро
BG2IU6915
MS002

Общо
обилие 3

EQR =
0.5

SPA.ERE
LEM.MIN
CYP.FUS
POL.MIT
JUN.SP.
MEN.AQU
CER.SUB.
PAS.PAS
LEP.RIP

Данни за МФ*
* Обилието по Kohler (1978) е представено като количество, следвайки формулата Обилие ³ = Количество
№

36

37

код на
пункта

BG2VE855M
S002

BG2VE111M
S001
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име на пункта

р. Велека – над с.
Бръшлян

р. Велека – с.
Синеморец

EС/ЕП
по МФ
и EQR

Видов състав

Умере
но

MYR.SPI
TYP.ANG
RAN.REP
POL.MIT
PAS.PAS
PLA.RIP
BRY.PAL
PHR.AUS
SPA.ERE
TYP.LAT
CER.DEM
NAJ.MAR
CYP.FUS
JUN.EFF
NUP.LUT
EQU.TEL

EQR =
0.4

Умере
но
EQR =
0.29

Общо
обилие 3

Обилие3
Хд + Хг

Обилие3

Растителност в
крайречна зона

Засенч
еност

Преоблада
ващ
субстрат

Източник/год
ина на
пробонабира
не

Крайречна гора

2

Пясък,
камъни

КС/2009

Хл + Ам

230

168

62

между с.
Бръшлян и с.
Звездец
290

92

198

Крайречна гора

2

тиня

КС/2009

Табл. 12: Обобщени налични данни за оценка по макрофити в пунктовете за провеждане на хидроморфологичен мониторинг от течението на р.
Камчия. Легенда. КС: Тема „Разработване на класификационна система за оценка на екологичното състояние и екологичния потенциал на
определените типове повърхностни води (реки и езера) на територията на Р България (на база на типология по система Б)”, изпълнена
отКонсорциум за биомониторинг в периода 2009-2010 г.; МОП – потенциално реф. пунктове:Малка обществена поръчка – потенциално
референтни пунктове; Засенченост: 1 – напълно осветено, 2 – осветено, 3 – частично засенчено, 4 – полузасенчено, 5 – напълно засенчено.
Данни за МФ*
* Обилието по Kohler (1978) е представено като количество, следвайки формулата Обилие ³ = Количество
№

код на
пункта

име на пункта

EС/ЕП
по МФ
и EQR

Лошо
1

2

BG2KA913
MS032

р. Камчия - с.
Миланово

BG2KA00195

р. Камчия – с.
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EQR =
0.14

Добро

Видов състав

Общо
обилие 3

Обилие3
Хд + Хг

Обилие3

Растителност в
крайречна зона

Засенч
еност

Преоблада
ващ
субстрат

Източник/год
ина на
пробонабира
не

Хл + Ам

SCI.LAC
POT.NOD
MYR.SPI
LEM.MIN
SPA.ERE
LYT.SAL
TYP.LAT
POT.BER
BER.ERE
LYC.EUR
POL.HYD
MEN.SPI
EPI.HIR
BUT.UMB
ALI.PLA
CER.DEM
SOL.DUL
SPA.ERE
POL.HYD
CER.DEM

101

59

42

-

3

глина

КС/2009

105

26

79

-

1

глина

КС/2009

Данни за МФ*
* Обилието по Kohler (1978) е представено като количество, следвайки формулата Обилие ³ = Количество
№

код на
пункта

MS002

име на пункта

Гроздьово

EС/ЕП
по МФ
и EQR

Видов състав

EQR =
0.41

LEM.MIN
LYC.EUR
LYT.SAL
TYP.ANG
TYP.LAT
BUT.UMB
POT.NOD
SCI.LAC
LEM.MIN
LEM.GIB
LYT.SAL
RAN.SCE
POL.AMP
BER.ERE
SCI.LAC
LYC.EUR
SPA.ERE
POL.HYD
TYP.ANG
SPI.POL
POT.PEC
BUT.UMB
ALI.PLA
ALI.LAN
BID.TRI
VER.BEC
PHR.AUS

Добро
3

BG2KA00119
MS001
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р. Камчия местност "Пода"

EQR =
0.47

Общо
обилие 3

Обилие3
Хд + Хг

Обилие3

Растителност в
крайречна зона

Засенч
еност

Преоблада
ващ
субстрат

Източник/год
ина на
пробонабира
не

-

1

пясък

КС/2009

Хл + Ам

90

60

30

Данни за МФ*
* Обилието по Kohler (1978) е представено като количество, следвайки формулата Обилие ³ = Количество
№

код на
пункта

име на пункта

EС/ЕП
по МФ
и EQR

Видов състав

Общо
обилие 3

Обилие3
Хд + Хг

Обилие3

Растителност в
крайречна зона

Засенч
еност

Преоблада
ващ
субстрат

Източник/год
ина на
пробонабира
не

Крайречна гора
+ ливади и
пасища

4

Камъни +
чакъл

МОП –
потенциално
реф.
Пунктове/201
1

Хл + Ам

POT.CRI
188
Добро
4

BG2KA04741
MS021
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р. Камчия – с.
Бероново

РИ =
0.5

MYR.SPI
POL. HYD
LYC.EUR
FON.HYP
CYP.LON
SCI.LAC
PHR.AUS

81

107

Табл. 13: Обобщени налични данни за оценка по макрофити в пунктовете за провеждане на хидроморфологичен мониторинг от течението на р.
Велека. Легенда. КС: Тема „Разработване на класификационна система за оценка на екологичното състояние и екологичния потенциал на
определените типове повърхностни води (реки и езера) на територията на Р България (на база на типология по система Б)”, изпълнена
отКонсорциум за биомониторинг в периода 2009-2010 г.; МОП – потенциално реф. пунктове:Малка обществена поръчка – потенциално
референтни пунктове; Засенченост: 1 – напълно осветено, 2 – осветено, 3 – частично засенчено, 4 – полузасенчено, 5 – напълно засенчено.
Данни за МФ*
* Обилието по Kohler (1978) е представено като количество, следвайки формулата Обилие ³ = Количество
№

код на
пункта

име на пункта

EС/ЕП
по МФ
и EQR

Добро
1

р. Велека – с.
Бродилово

EQR =
0.49

Много
добро
2

р. Велека – с. Кости
EQR =
0.75
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Видов състав

Общо
обилие 3

Обилие3
Хд + Хг

Обилие3

Растителност в
крайречна зона

Засенч
еност

Преоблада
ващ
субстрат

Източник/год
ина на
пробонабира
не

Хл + Ам

CYP.LON
LYC.EUR
BID.TRI
POL.LAP
SPA.ERE
MEN.AQU
MYR.SPI
POT.NAT
LEM.MIN
TYP.LAT
POT.CRI
LEP.RIP

389

191

198

Крайречна гора,
ливади,
обработваеми
земи

3

Чакъл +
пясък

МОП –
потенциално
реф.
пунктове/201
1

EQU.ARV
POL.MIT
LYC.EUR
CYP.LON
CAR.ACU
PLA.RIP

142

64

70

Крайречна гора
и ливади

5

Чакъл

МОП –
потенциално
реф.
пунктове/201
1

Данни за МФ*
* Обилието по Kohler (1978) е представено като количество, следвайки формулата Обилие ³ = Количество
№

3

4

код на
пункта

BG2VE855M
S002

BG2VE111M
S001
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име на пункта

р. Велека – над с.
Бръшлян

р. Велека – с.
Синеморец

EС/ЕП
по МФ
и EQR

Видов състав

Умере
но

MYR.SPI
TYP.ANG
RAN.REP
POL.MIT
PAS.PAS
PLA.RIP
BRY.PAL
PHR.AUS
SPA.ERE
TYP.LAT
CER.DEM
NAJ.MAR
CYP.FUS
JUN.EFF
NUP.LUT
EQU.TEL

EQR =
0.4

Умере
но
EQR =
0.29

Общо
обилие 3

Обилие3
Хд + Хг

Обилие3

Растителност в
крайречна зона

Засенч
еност

Преоблада
ващ
субстрат

Източник/год
ина на
пробонабира
не

Крайречна гора

2

Пясък,
камъни

КС/2009

Хл + Ам

230

168

62

между с.
Бръшлян и с.
Звездец
290

92

198

Крайречна гора

2

тиня

КС/2009

Табл. 14: Обобщени налични данни за оценка по макрофити в пунктовете за провеждане на хидроморфологичен мониторинг, БД ИБР. Легенда.
КС: Тема „Разработване на класификационна система за оценка на екологичното състояние и екологичния потенциал на определените типове
повърхностни води (реки и езера) на територията на Р България (на база на типология по система Б)”, изпълнена отКонсорциум за биомониторинг
в периода 2009-2010 г.; МОП – потенциално реф. пунктове: Малка обществена поръчка – потенциално референтни пунктове; Засенченост: 1 –
напълно осветено, 2 – осветено, 3 – частично засенчено, 4 – полузасенчено, 5 – напълно засенчено.
Данни за МФ*
* Обилието по Kohler (1978) е представено като количество, следвайки формулата Обилие ³ = Количество
№

1

код на
пункта

BG3MA0099
7MS1580
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име на пункта

р.Марица - с.
Радуил

EС/ЕП
по
МФи
EQR

Много
добро
EQR =
0.75

Видов състав

Общо
обилие 3

Обилие3
Хд + Хг

Обилие3

Растителност в
крайречна зона

Засенч
еност

Преоблада
ващ
субстрат

Източник/год
ина на
пробонабира
не

Широколистна
гора

5

Скали,
камъни

КС/2009

Хл + Ам
+
Крайбре
жни
CHI.PAL
CHI.POL
SCA.UND
ATR.UND
BLI.ACU
BRA.VEL
BRA.RIV
BRA.RUT
BRY.CAP
BRY.DIC
BRY.PSE
CRA.FIL
FON.ANT
ORT.DIA
PLA.RIP
RHI.PSE
RHI.PUN
SAN.UNC
SCI.PLU

265

265

Данни за МФ*
* Обилието по Kohler (1978) е представено като количество, следвайки формулата Обилие ³ = Количество
№

2

код на
пункта

име на пункта

BG3MA0005
5MS0670

р.Марица гр.Пловдив

BG3MA0119
1MS0010

р.Марица гр.Свиленград

EС/ЕП
по
МФи
EQR

Видов състав

Умере
но

POT.NAT
CER.DEM
LEM.MIN
MYR.SPI
POT.CRI
NAJ.MAR
SPA.ERE

EQR
=0.37

4

BG3MA0081
1MS1070

р.Тополница – гр.
Пазарджик, преди
устие

5

BG3MA0052
3MS0600

р.Чепеларска с.Бачково

EQR =
0.25

Добро
EQR =
0.51

Много
добро
EQR =
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Обилие3
Хд + Хг

Обилие3

Растителност в
крайречна зона

Засенч
еност

Преоблада
ващ
субстрат

Източник/год
ина на
пробонабира
не

Хл + Ам
+
Крайбре
жни

Лошо
3

Общо
обилие 3

169

161

8

Изкуствени
насаждения
(градска зона)

2

Пясък,
тиня

КС/2009

62

27

35

Изкуствени
насаждения
(градска зона)

1

камъни

КС/2009

164

51

113

Обработваеми
земи и неофити
(градка зона)

1

Камъни,
пясък

КС/2009

70

54

16

Растителност от
горски етаж

2

Камъни,
сдкали

КС/2009

MYR.SPI
SPA.ERE
BUT.UMB
NAS.OFF
SCI.LAC
MEN.AQU
TYP.ANG
SPA.ERE
LYC.EUR
RAN.REP
MYR.SPI
CYP.FUS
BOL.MAR
PAS.PAS
PLA.RIP
EQU.ARV
BRA.RIV
MAR.POL

Данни за МФ*
* Обилието по Kohler (1978) е представено като количество, следвайки формулата Обилие ³ = Количество
№

код на
пункта

име на пункта

EС/ЕП
по
МФи
EQR

Видов състав

Общо
обилие 3

Обилие3
Хд + Хг

Обилие3

Растителност в
крайречна зона

Засенч
еност

Преоблада
ващ
субстрат

Източник/год
ина на
пробонабира
не

Хл + Ам
+
Крайбре
жни

0.72
Добро

CYP.LON
POL.MIT
CYP.FUS
VER.BEC
MYR.SPI

6

BG3MA0004
1MS0400

р.Стряма –
с.Маноле

7

BG3MA0021
5MS0100

р.Сазлийка - след
гр. Гълъбово

Няма данни

8

BG3TU00077
MS0217

р. Тунджа - мост с.
Баня (при ХМС)

Няма данни

9

10

11

BG3TU00013
MS0010

EQR =
0.5

Умере
но
р.Тунджа - с.Срем
EQR =
0.4

BG3AR00773
MS0270

Арда – с.Вехтино

Естест
вено
беден
на МФ

BG3AR00133

р.Арда - след

Липсва
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BUT.UMB
POT.NAT
NAJ.MAR
POT.NOD
CYP.LON
LEP.RIP
PHA.ARU
POL.MIT

64

9

55

Обработваеми
земи и неофити

1

Камъни,
пясък

КС/2009

235

163

72

Растителност от
горски етаж

2

пясък

КС/2009

35

8

27

Растителност от
горски етаж

1

Камъни,
пясък

КС/2009

Крайречна гора

2

камъни

КС/2009

Данни за МФ*
* Обилието по Kohler (1978) е представено като количество, следвайки формулата Обилие ³ = Количество
№

код на
пункта

MS0010

име на пункта

яз."Ивайловград"

EС/ЕП
по
МФи
EQR

12
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р.Бяла – с.Меден
бук

Общо
обилие 3

Обилие3
Хд + Хг

Обилие3

Растителност в
крайречна зона

Засенч
еност

Хл + Ам
+
Крайбре
жни

Преоблада
ващ
субстрат

т МФ

Добро
BG3MA0003
5MS1620

Видов състав

EQR =
0.4

Източник/год
ина на
пробонабира
не

Водното ниво
силно варира
поради
изпускането
на язовира
JUN.TEN
HOL.VUL
ALI.LAN
TYP.ANG
LIT.SAL
CYP.LON
POT.NAT
MYR.SPI
CAR.RIP

138

99

37

Растителност от
горски етаж

2

тиня

КС/2009

Табл. 15: Обобщени налични данни за оценка по макрофити в пунктовете за провеждане на хидроморфологичен мониторинг от течението на р.
Марица. Легенда. КС: Тема „Разработване на класификационна система за оценка на екологичното състояние и екологичния потенциал на
определените типове повърхностни води (реки и езера) на територията на Р България (на база на типология по система Б)”, изпълнена
отКонсорциум за биомониторинг в периода 2009-2010 г.; МОП – потенциално реф. пунктове:Малка обществена поръчка – потенциално
референтни пунктове; Засенченост: 1 – напълно осветено, 2 – осветено, 3 – частично засенчено, 4 – полузасенчено, 5 – напълно засенчено.
Данни за МФ*
* Обилието по Kohler (1978) е представено като количество, следвайки формулата Обилие ³ = Количество
№

1

код на
пункта

BG3MA0099
7MS1580
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име на пункта

р.Марица - с.
Радуил

EС/ЕП
по
МФи
EQR

Много
добро
EQR =
0.75

Видов състав

Общо
обилие 3

Обилие3
Хд + Хг

Обилие3

Растителност в
крайречна зона

Засенч
еност

Преоблада
ващ
субстрат

Източник/год
ина на
пробонабира
не

Широколистна
гора

5

Скали,
камъни

КС/2009

Хл + Ам
+
Крайбре
жни
CHI.PAL
CHI.POL
SCA.UND
ATR.UND
BLI.ACU
BRA.VEL
BRA.RIV
BRA.RUT
BRY.CAP
BRY.DIC
BRY.PSE
CRA.FIL
FON.ANT
ORT.DIA
PLA.RIP
RHI.PSE
RHI.PUN
SAN.UNC
SCI.PLU

265

265

Данни за МФ*
* Обилието по Kohler (1978) е представено като количество, следвайки формулата Обилие ³ = Количество
№

2

3

код на
пункта

BG3MA0007
7MS1060

BG3MA0005
5MS0670

име на пункта

р.Марица гр.Пазарджик

р.Марица гр.Пловдив

EС/ЕП
по
МФи
EQR

Видов състав

Лошо

SPA.ERE
CER.DEM
MEN.AQU
PAS.PAS
JUN.EFF
VER.BEC
POT.NAT
CER.DEM
LEM.MIN
MYR.SPI
POT.CRI
NAJ.MAR
SPA.ERE
CYP.LON
PER.MIT
POR.OLE
ECH.CRU
CYP.LON
MYR.SPI
LEM.MIN
CER.DEM
PAS.PAS.
POT.NOD
NAJ.MAR
MYR.SPI
BUT.UMB

EQR =
0.06
Умере
но
EQR =
0.37
Добро

4

5

BG3MA0037
7MS0320

след гр.
Харманли
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р.Марица гр.Първомай

р.Марица –след
гр.Харманли

EQR
=0.5
Умере
но
EQR =
0.37

Общо
обилие 3

Обилие3
Хд + Хг

Обилие3

Растителност в
крайречна зона

Засенч
еност

Преоблада
ващ
субстрат

Източник/год
ина на
пробонабира
не

Хл + Ам
+
Крайбре
жни
161

72

89

Градска
зона/обработвае
ми земи

1

Пясък,
камъни

КС/2009

169

161

8

Изкуствени
насаждения
(градска зона)

2

Пясък,
тиня

КС/2009

109

1

82

Растителност от
горски етаж

1

пясък

КС/2009

341

269

72

Крайградска
част/обработвае
ми земи

1

Тиня

КС/2009

Данни за МФ*
* Обилието по Kohler (1978) е представено като количество, следвайки формулата Обилие ³ = Количество
№

код на
пункта

име на пункта

EС/ЕП
по
МФи
EQR

Видов състав

6
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р.Марица гр.Свиленград

EQR =
0.25

Обилие3
Хд + Хг

Обилие3

Растителност в
крайречна зона

Засенч
еност

Преоблада
ващ
субстрат

Източник/год
ина на
пробонабира
не

Изкуствени
насаждения
(градска зона)

1

камъни

КС/2009

Хл + Ам
+
Крайбре
жни

Лошо
BG3MA0119
1MS0010

Общо
обилие 3

62
MYR.SPI
SPA.ERE
BUT.UMB

27

35

Табл. 16: Обобщени налични данни за оценка по макрофити в пунктовете за провеждане на хидроморфологичен мониторинг, БД ЗБР. Легенда. КС:
Тема „Разработване на класификационна система за оценка на екологичното състояние и екологичния потенциал на определените типове
повърхностни води (реки и езера) на територията на Р България (на база на типология по система Б)”, изпълнена отКонсорциум за биомониторинг
в периода 2009-2010 г.; МОП – потенциално реф. пунктове: Малка обществена поръчка – потенциално референтни пунктове; Засенченост: 1 –
напълно осветено, 2 – осветено, 3 – частично засенчено, 4 – полузасенчено, 5 – напълно засенчено.
Данни за МФ*
* Обилието по Kohler (1978) е представено като количество, следвайки формулата Обилие ³ = Количество
№

код на
пункта

име на пункта

EС/ЕП
по МФ
иEQR

Видов състав

1

BG4ST06991
MS110

р. Струма при гр.
Перник, след
центъра
р. Струма след яз.
Пчелина, при с.
Жабляно

Няма данни

2

BG4ST00691
MS025

3

BG4ST06731
MS160

р. Струма при с.
Невестино

Няма данни

4

BG4ST06571
MS180

р. Струма преди гр.
Благоевград

Няма данни

5

BG4ST00652
MS730

р. Лебница преди
устие
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Общо
обилие 3

Обилие3
Хд + Хг

Обилие3
Хл + Ам
+
Крайбре
жни

Растителност в
крайречна зона

Засенч
еност

Преоблада
ващ
субстрат

Източник/год
ина на
пробонабира
не

Няма данни

Липсват МФ

КС/2009

Данни за МФ*
* Обилието по Kohler (1978) е представено като количество, следвайки формулата Обилие ³ = Количество
код на
пункта

име на пункта

6

BG4ME0029
1MS340

р. Доспат след град
Доспат, след ГК

7

BG4ST06999
MS010

р. Струма преди яз.
Студена

№

EС/ЕП
по МФ
иEQR

Видов състав

8

р. Струма преди гр.
Земен (преди р.
Треклянска)

9

BG4ST00679
MS030
преди с. Ръждавица

EQR =
0.5

Лошо
EQR =
0.01

EQR =
0
Много
добро
EQR =
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Обилие3

Растителност в
крайречна зона

Засенч
еност

Преоблада
ващ
субстрат

Източник/год
ина на
пробонабира
не

КС/2009

Липсват МФ

Лошо
р. Струма при с.
Ръждавица

Обилие3
Хд + Хг

Хл + Ам
+
Крайбре
жни

Добро

BG4ST00691
MS020

Общо
обилие 3

99

99

-

5

камъни

КС/2009

CER.DEM
MYR.SPI
POT.BER
POT.PEC
LYT.SAL
BER.ERE
LYC.EUR
ZAN.PAL
POT.CRI
SPA.ERE
MEN.SPI
POT.CRI
LYT.SAL
ELE.PAL

37

36

1

-

4

камъни

КС/2009

26

17

9

-

1

камъни

КС/2009

CYP.LON
RAN.REP
VER.BEC
SPA.ERE

205

152

51

Растителност
горски етаж (ляв
бряг)/Обработва
еми земи (десен

2

камъни

МОП –
потенциално
реф.
Пунктове/201

PET.HYB
FON.ANT
EPI.HIR

Данни за МФ*
* Обилието по Kohler (1978) е представено като количество, следвайки формулата Обилие ³ = Количество
№

код на
пункта

име на пункта

EС/ЕП
по МФ
иEQR

Видов състав

0.79

BER.ERE
MEN.AQU
MEN.SPI
POL.LAP
GAL.PAL
SCH.RIV
LEP.RIP
MYR.SPI
LYT.SAL
MEN.AQU
MEN.SPI
LYC.EUR
POL.AMP
ALI.PLA
SPA.ERE
POT.NOD

Лошо
10

р. Струма преди гр.
Бобошево

11

BG4ST65339
MS050

р. Струма преди гр.
Кресна

Липсват МФ

12

BG4ST00631
MS060

р. Струма при
границата (мост за
с. Тополница)

Липсват МФ

13

BG4ST06961
MS070

р. Арката преди
вливане в р. Струма

Умере
но
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Обилие3
Хд + Хг

Обилие3

Растителност в
крайречна зона

Засенч
еност

Хл + Ам
+
Крайбре
жни

BG4ST06711
MS040

EQR =
0.05

Общо
обилие 3

Преоблада
ващ
субстрат

бряг)

16

12

4

-

Източник/год
ина на
пробонабира
не

1

4

Дребен
чакъл

КС/2009

КС/2009

КС/2009

SPA.ERE
TYP.LAT
ELO.NUT
CER.DEM

149

89

56

-

1

тиня

КС/2009

Данни за МФ*
* Обилието по Kohler (1978) е представено като количество, следвайки формулата Обилие ³ = Количество
№

код на
пункта

име на пункта

EС/ЕП
по МФ
иEQR

Видов състав

EQR =
0.31

POT.CRI
LEM.MIN
POT.PEC
POT.NOD
BER.ERE
LYT.SAL
LYC.EUR
LYC.EUR
SPI.POL

Липсва
т
индика
тори

Общо
обилие 3

Обилие3
Хд + Хг

Обилие3

Растителност в
крайречна зона

Засенч
еност

Преоблада
ващ
субстрат

Източник/год
ина на
пробонабира
не

-

2

Едър
чакъл

КС/2009

Хл + Ам
+
Крайбре
жни

10

2

8

14

BG4ST06949
MS080

р. Светля преди
устие

15

BG4ST00681
MS090

р. Треклянска преди
устие

Липсват МФ

КС/2009

16

BG4ST06789
MS200

р. Драговищица при
границата

Липсват МФ

КС/2009

17

BG4ST06721
MS210

р. Елешница преди
устие (при с.
Четирци)
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Добро
EQR =
0.5

SPA.ERE
MEN.SPI
LYT.SAL

PLA.RIP
LYT.SAL
LYC.EUR
POL.HYD

30

28

2

-

3

камъни

КС/2009

Данни за МФ*
* Обилието по Kohler (1978) е представено като количество, следвайки формулата Обилие ³ = Количество
№

18

код на
пункта

BG4ST06694
MS220

име на пункта

р. Дупнишка
Бистрица над ВХ
Бистрица

19

BG4ST00662
MS230

р. Разметаница
преди устие

20

BG4ST65341
MS240

р. Влахинска преди
устие (Е79)

EС/ЕП
по МФ
иEQR

Видов състав

Много
добро

PLA.RIP
BLI.ACU
HYG.DUR
STR.STR
PLA.POR
MAR.POL
BRY.PSE

EQR =
0.69
Липсва
т
индика
тори

21

BG4ST00649
MS250

79 | С т р а н и ц а

р. Струмешница при
границата (мост за
с. Габрене)

Лошо
EQR =
0.01

Обилие3
Хд + Хг

Обилие3

Растителност в
крайречна зона

Засенч
еност

Преоблада
ващ
субстрат

Източник/год
ина на
пробонабира
не

-

4

скали

КС/2009

-

3

Едър
чакъл

КС/2009

-

5

камъни

КС/2009

-

2

тиня

КС/2009

Хл + Ам
+
Крайбре
жни
75

75

43

43

POL.HYD
PHR.AUS
TYP.LAT

Добро
EQR =
0.5

Общо
обилие 3

28

28

51

29

PLA.RIP
EPI.HIR
POT.CRI
SPA.ERE
POT.NOD
ECH.CRU
ALI.LAN
JUN.EFF
SCI.LAC
IRI.PSE
BUT.UMB

22

Данни за МФ*
* Обилието по Kohler (1978) е представено като количество, следвайки формулата Обилие ³ = Количество
№

код на
пункта

име на пункта

EС/ЕП
по МФ
иEQR

Видов състав

Общо
обилие 3

Обилие3
Хд + Хг

Обилие3

Растителност в
крайречна зона

Засенч
еност

Хл + Ам
+
Крайбре
жни

Преоблада
ващ
субстрат

Източник/год
ина на
пробонабира
не

CER.DEM
MYR.SPI
BG4ST00632
MS260

р. Мелнишка преди
устие (Е79)

23

BG4ST00623
MS270

р. Пиринска
Бистрица при
границата (с. Ново
Ходжово)

24

BG4ME0049
7MS010

р. Черна Места над
с. Черна Места

22

Добро
EQR =
0.5
Добро

25

BG4ME0049
1MS020

р. Места преди
вливане на р. Изток
(сп. Ген. Ковачев)

26

BG4ME0473
3MS030

р. Места при
Момина кула (мост
за с. Буково)
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КС/2009

Липсват МФ

EQR =
0.5
Добро
EQR =
0.5

3

2

1

-

2

камъни

КС/2009

11

9

2

-

1

камъни

КС/2009

28

17

11

-

3

камъни

КС/2009

FON.ANT
LYT.SAL
LYC.EUR
FON.ANT
RAN.SAR
MEN.SPI
JUN.EFF
FON.ANT
BID.TRI
LYC.EUR
MEN.SPI
MYO.AQU
POL.HYD
RAN.SAR

КС/2009
Липсват МФ

Данни за МФ*
* Обилието по Kohler (1978) е представено като количество, следвайки формулата Обилие ³ = Количество
№

код на
пункта

име на пункта

EС/ЕП
по МФ
иEQR

Умере
но

27

BG4ME0004
3MS040

р. Места преди
границата (след
вливане на р.
Мътница, 2009 г.; и
при ПС-с.
Абланица, 2011 г.)

EQR =
0.25

Лошо
EQR =
0.02

28

BG4ME0048
1MS050

р. Изток преди
вливане в р. Места

Липсва
т
индика
тори

29

BG4ME0482
9MS060

р. Дамяница преди
р. Бъндерица

Много
добро
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Видов състав

Общо
обилие 3

Обилие3
Хд + Хг

Обилие3

Растителност в
крайречна зона

Засенч
еност

Преоблада
ващ
субстрат

Източник/год
ина на
пробонабира
не

Хл + Ам
+
Крайбре
жни
EPI.HIR
CYP.FUS
VER.BEC
SOL.DUL
MYR.SPI
LYC.EUR
ALI.PLA
MEN.AQU
BID.TRI
POL.HYD
LEP.RIP
POL.HYD
MYR.SPI
RAN.TRI
BID.TRI
CYP.FUS
CER.DEM
POT.CRI
LYC.EUR
RAN.SAR
EPI.HIR
JUN.EFF
POL.HYD
TIM.BAV
RHI.PUN
MAR.POL
BRA.RIV

24

11

13

-

1

камъни

КС/2009

107

72

35

Ливади и пасища

1

чакъл

МОП потенциално
реф.
Пунктове/201
1

19

8

11

-

3

камъни

КС/2009

4

2

1

-

5

камъни

КС/2009

Данни за МФ*
* Обилието по Kohler (1978) е представено като количество, следвайки формулата Обилие ³ = Количество
№

код на
пункта

име на пункта

EС/ЕП
по МФ
иEQR

Видов състав

Общо
обилие 3

Обилие3
Хд + Хг

Обилие3

Растителност в
крайречна зона

Засенч
еност

Хл + Ам
+
Крайбре
жни

Преоблада
ващ
субстрат

Източник/год
ина на
пробонабира
не

EQR =
0.75
30

BG4ME0046
1MS070

р. Канина преди
устие

Много
добро
EQR =
1

31

32

BG4ME0004
4MS080

р. Мътница под с.
Петрелик

BG4ME0042

р. Сатовчанска
Бистрица преди
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КС/2009

Липсват МФ

LYT.SAL
BER.ERE
MEN.SPI
LYC.EUR
POL.HYD

PET.ALB
BID.TRI
BER.ERE
Много CYP.SER
добро
POL.MIT
VER.BEC
EQR = EPI.PAR
MEN.AQU
0.5
CYP.LON
JUN.EFF
CYP.FUS
ECH.CRU
Липсват МФ

12

10

2

-

4

камъни

КС/2009

258

55

131

Ливади, пасища,
тревна
растителност

1

пясък

МОП –
потенциално
реф.
пунктове/201
1

КС/2009

Данни за МФ*
* Обилието по Kohler (1978) е представено като количество, следвайки формулата Обилие ³ = Количество
№

33

код на
пункта

име на пункта

1MS090

устие (с. Боголин)

BG4ME0002
5MS360

р. Доспат при
границата (при
моста между с.
Бръщен и с.
Црънча)
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EС/ЕП
по МФ
иEQR

Видов състав

Общо
обилие 3

Обилие3
Хд + Хг

Обилие3
Хл + Ам
+
Крайбре
жни

Растителност в
крайречна зона

Засенч
еност

Преоблада
ващ
субстрат

Източник/год
ина на
пробонабира
не

КС/2009
Липсват МФ

Табл. 17: Обобщени налични данни за оценка по макрофити в пунктовете за провеждане на хидроморфологичен мониторинг от течението на р.
Струма. Легенда. КС: Тема „Разработване на класификационна система за оценка на екологичното състояние и екологичния потенциал на
определените типове повърхностни води (реки и езера) на територията на Р България (на база на типология по система Б)”, изпълнена
отКонсорциум за биомониторинг в периода 2009-2010 г.; МОП – потенциално реф. пунктове:Малка обществена поръчка – потенциално
референтни пунктове; Засенченост: 1 – напълно осветено, 2 – осветено, 3 – частично засенчено, 4 – полузасенчено, 5 – напълно засенчено.
Данни за МФ*
* Обилието по Kohler (1978) е представено като количество, следвайки формулата Обилие ³ = Количество
№

код на
пункта

име на пункта

BG4ST06999
MS010

р. Струма преди яз.
Студена

EС/ЕП
по МФ
иEQR

Видов състав

р. Струма преди яз.
Пчелина(при с.
Прибой)

2

3

BG4ST00691
MS020
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р. Струма преди гр.
Земен (преди р.
Треклянска)

EQR =
0.5

Обилие3
Хд + Хг

Обилие3

Растителност в
крайречна зона

Засенч
еност

Преоблада
ващ
субстрат

Източник/год
ина на
пробонабира
не

-

5

камъни

КС/2009

Хл + Ам
+
Крайбре
жни

Добро
1

Общо
обилие 3

99

99

PET.HYB
FON.ANT
EPI.HIR
КС/2009

Липсват МФ

Лошо
EQR =
0.01

CER.DEM
MYR.SPI
POT.BER
POT.PEC
LYT.SAL
BER.ERE
LYC.EUR
ZAN.PAL
POT.CRI

37

36

1

-

4

камъни

КС/2009

Данни за МФ*
* Обилието по Kohler (1978) е представено като количество, следвайки формулата Обилие ³ = Количество
№

код на
пункта

име на пункта

EС/ЕП
по МФ
иEQR

Лошо
р. Струма при с.
Ръждавица

4

BG4ST00679
MS030
преди с. Ръждавица

5

BG4ST06711
MS040

6
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р. Струма преди гр.
Бобошево

р. Струма при с.
Мурсалево (след

Видов състав

SPA.ERE
MEN.SPI
EQR = POT.CRI
LYT.SAL
0
ELE.PAL
CYP.LON
RAN.REP
Много VER.BEC
SPA.ERE
добро
BER.ERE
MEN.AQU
EQR =
MEN.SPI
0.79
POL.LAP
GAL.PAL
SCH.RIV
LEP.RIP
MYR.SPI
LYT.SAL
Лошо
MEN.AQU
MEN.SPI
EQR = LYC.EUR
POL.AMP
0.05
ALI.PLA
SPA.ERE
POT.NOD
Липсват МФ

Общо
обилие 3

Обилие3
Хд + Хг

Обилие3

Растителност в
крайречна зона

Засенч
еност

Преоблада
ващ
субстрат

Източник/год
ина на
пробонабира
не

Хл + Ам
+
Крайбре
жни
26

17

9

-

1

камъни

КС/2009

205

152

51

Растителност
горски етаж (ляв
бряг)/Обработва
еми земи (десен
бряг)

2

камъни

МОП –
потенциално
реф.
Пунктове/201
1

16

12

4

-

4

Дребен
чакъл

КС/2009

КС/2009

Данни за МФ*
* Обилието по Kohler (1978) е представено като количество, следвайки формулата Обилие ³ = Количество
№

код на
пункта

име на пункта

EС/ЕП
по МФ
иEQR

Видов състав

Общо
обилие 3

Обилие3
Хд + Хг

Обилие3
Хл + Ам
+
Крайбре
жни

Растителност в
крайречна зона

Засенч
еност

Преоблада
ващ
субстрат

Източник/год
ина на
пробонабира
не

вливане на р.
Джерман)

7

КС/2009

р. Струма след
Благоевград (500м
след ПСОВ)

Липсват МФ

8

BG4ST65339
MS050

р. Струма преди гр.
Кресна

Липсват МФ

9

BG4ST00631
MS060

р. Струма при
границата (мост за
с. Тополница)

Липсват МФ
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КС/2009

КС/2009

Използвани съкращения в таблиците с данни за макрофитна флора в реки:
ALI.LAN - Alisma lanceolatum With.
ALI.PLA - Alisma plantago-aquatica L.
ATR.UND – Atrichum undulatum(Hedw.) P. Beauv.
BER.ERE - Berula erecta (Huds.) Coville
BID.TRI - Bidens tripartitaL.
BLI.ACU - Blindia acuta(Hedw.) Bruch & Schimp.
BOL.MAR - Scirpus maritimus L. subsp. maritimus
BRA.RIV - BrachytheciumrivulareSchimp.
BRA.RUT - Brachytheciumrutabulum(Hedw.) Schimp.
BRA.VEL - Brachytheciastrumvelutinum(Hedw.) Ignatov & Huttunen
BRY.CAP – Bryum capillareHedw.
BRY.DIC –Bryum dichotomumHedw.:
BRY.PAL – Bryum pallensSw. exanon.
BRY.PSE - Bryumpseudotriquetrum(Hedw.) P.Gaertn. et al.
BUT.UMB - Butomus umbellatus L.
CAR.RIP - Carex ripariaCurtis
CER.DEM - Ceratophyllum demersumL.
CER.SUB - Ceratophyllum submersum L.
CHI.PAL – Chiloscyphus pallescens(Ehrh. exHoffm.) Dumort.
CHI.POL - Chiloscyphus polyanthus (L.) Dumort.
CRA.FIL - Cratoneuronfilicinum(Hedw.) Spruce
CYP.FUS - Cyperus fuscusL.
CYP.LON - Cyperus longusL.
CYP.SER - Cyperus serotinus Rottb.
ECH.CRU - Echinochloa crus-galli(L.) P.Beauv.
ELE.PAL - Eleocharis palustris(L.) Roem. & Schult.
ELO.NUT - Elodea nuttallii (Planch.) H.St.John
EPI.HIR - Epilobium hirsutumL.
EPI.PAR - Epilobium parviflorum Schreb.
EQU.ARV - Equisetum arvenseL.
EQU.TEL - Equisetum telmateiaEhrh.
FON.ANT - FontinalisantipyreticaHedw.
FON.HYP - FontinalishypnoidesC.Hartm.
GAL.PAL - Galium debile Desv. (Synonym: Galium palustre L.)
HOL.VUL - Scirpus holoschoenus L. (Synonym: Holoschoenus vulgaris Link)
HYG.DUR - Hygrohypnumduriusculum(De Not.) D. W. Jamieson
IRI.PSE - Iris pseudacorusL.
JUN.EFF - Juncus effususL.
JUN.SP. – Juncus sp.
JUN.TEN - Juncus tenageiaL.f.
LEM.GIB - Lemna gibba L.
LEM.MIN - Lemna minor L.
LEP.RIP - Leptodictumriparium(Hedw.) Warnst.
LYC.EUR - Lycopus europaeus L.
LYT.SAL - Lythrum salicariaL.
MAR.POL -MarchantiapolymorphaL.
MEN.AQU - Mentha aquaticaL.
MEN.LON - Mentha longifolia(L.) Huds.
MEN.SPI - Mentha spicataL.
MYO.AQU - Myosoton aquaticum(L.) Moench
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MYR.SPI - Myriophyllum spicatum L.
NAJ.MAR - Najas marina L.
NAS.OFF - Nasturtium officinale R.Br.
NUP.LUT - Nuphar luteaSm.
ORT.DIA - OrthotrichumdiaphanumSchrad. ex Brid.
PAS.PAS - Paspalum paspalodes (Michx.) Scribn.
PET.ALB - Petasites albus (L.) Gaertn.
PET.HYB - Petasites hybridus(L.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.
PHA.ARU - Phalaris arundinacea L.
PHR.AUS - Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.
PLA.POR - Plagiochilaporelloides(Torrey ex Nees) Lindenb.
PLA.RIP - Platyhypnidiumriparioides(Hedw.) Dixon
POL. HYD - Polygonumhydropiper L.
POL.AMP - Polygonum amphibium L.
POL.LAP - Polygonumlapathifolium L.
POL.MIT - Polygonum mite Schrank
POT.BER - Potamogeton berchtoldiiFieber
POT.CRI - Potamogeton crispusL.
POT.NAT - Potamogeton natans L.
POT.NOD - Potamogeton nodosusPoir
POT.PEC - Potamogeton pectinatus L.
RAN.REP - Ranunculus repens L.
RAN.SAR - Ranunculus sardousCrantz
RAN.SCE - Ranunculus sceleratus L.
RAN.TRI - Ranunculus trichophyllus Chaix
RHI.PSE - Rhizomniumpseudopunctatum(Bruch & Schimp.) T.J.Kop.
RHI.PUN - Rhizomniumpunctatum(Hedw.) T. J. Kop.
RIC.NAT - Ricciocarposnatans(L.) Corda
RUP.MAR - Ruppia maritima L.
SAN.UNC - Sanioniauncinata(Hedw.) Loeske
SCA.UND - Scapaniaundulata(L.) Dumort.
SCH.RIV - Schistidiumrivulare(Brid.) Podp.
SCI.LAC - Scirpus lacustris L.
SCI.PLU - Sciuro-hypnumplumosum(Hedw.) Ignatov & Huttunen
SOL.DUL - Solanum dulcamara L.
SPA.ERE - Sparganiumerectum L.
SPI.POL - Spirodela polyrrhiza (L.) Schleid.
STR.STR - Straminergonstramineum(Dicks. exBrid.)Hedenäs
TIM.BAV - TimmiabavaricaHessl.
TYP.ANG - Typha angustifolia L.
TYP.LAT - Typha latifolia L.
TYP.LAX - Typha laxmannii Lepech.
VER.BEC - Veronica beccabunga L.
ZAN.PAL - Zannichellia palustris L.
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ДЪННА МАКРОБЕЗГРЪБНАЧНА ФАУНА (МАКРОЗООБЕНТОС)
Деградацията на физичния хабитат е най-сериозната заплаха за водното и крайбрежно
биоразнообразие. Корекцията на реките, заприщванията, прекъсване на връзката и
фрагментация на речни участъци, изменение на крайбрежната структура и растителност водят
до загуба на различни типове местообитания и съотвенто асоциираните с тях характерни
видове.Изследванията на немски учени показва, че в последните десетилетия 81.0% от
качествата на водите в планинските реки или участъци се характеризират като олиго- и бетамезосапробни (природни води). За сравнение хидроморфологгичните характеристики
характеризират същите реки в лошо състояние. посочените оценки се потвърждават и от
учените в други страни. Така например в Холандия едва 4% от реките са охарактеризирани
като близки до естествените/референтни хидроморфологични услоия, а Дания този процент е
само 2%.
Бентосните макробезгръбначни са ключовите съобщества в речните екосистеми. През тях
минава главния поток на материя и енергия. Метриките, разработени и базирани на
макрозообентоса като един от основните биологични елементи за качество се използват за
оценка на различни типове въздействия като органичо замърсяване, подкисляване,
хидроморфологични промени и обща деградация на водната екосистема.
В съответствие с изискванията на Рамковата директива за водите, през последните години се
разработват нови подходи и инструменти, базирани на бентосните съобщества, които да дават
комплексна оценка на екологичното качество на лотичните екосистеми, в това число и
хидроморфологията. Това налага използването на по холистичен подход и съответно
генерални промени в методите на оценка на реките- Използването на единични индексови
системи като напр. Сапробната система (Czech Saprobic Index: CSN, 1998; German
‘Saprobienindex’ DEV, 1992) се трансформира в мултиметрични индекси, които да оценяват
адекватно различни по характер въздействията както върху водната биоценози така и върху
конкретните местообитания. (Feld, 2004).
Съществен елемент при разработване на подходящи метрики е, че на базата на промените в
посочените хидроморфологичните характеристики се прави оценка на деградацията в
хидроморфологията, която се интегрира със система, базирана на биоценотичните
характеристики на речните съобщества.
Лотичните екосистеми са контролирани главно от геологични, хидрологични, морфологични и
химични параметри. Физичните характеристики на водните хабитати контролират речната
биота във времева и пространствена скала. Връзката между хидроморфологичните
характеристики и техните изменения от една страна и разпределението на
макробезгръбначните съобщества във времето и пространството от друга е широко
дискутирана в научните хидробиологични среди. Някои автори акцентират върху
доминиращото въздействие на мащабните/генералните променливи (large-scale variables) като
геологията на водосбора върху речните съобщества. Други изследователи изтъкват водещата
роля на локалните характеристиките (reach-scale habitat attributes) като напр. земеползването,
ширината на крайречното покритие на бреговете (riparian buffer width). В по-тесен, локален
мащаб въздействие оказват и единични хидроморфологични характеристики/промени като
напр. изпадналите дървесни отломки/парчета и крайречната растителност.
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Много макробезгръбначни видове (стенобионти) се срещат преимуществено в точно
определен вид хабитати, характеризиращи се с детерминирани фактори на средата. Това
създава и необходимостта от определена морфологична структура, която да поддържа
предпочитаното местообитание за протичането на жизнено важни процеси като яйцеполагане,
пупиране и развитие на сухоземния възрастен стадий. По този начин разпространението на
макробезгръбначната фауна се подчинява и е резултат от структурния интегритет, както на
речните участъци, така и на водосбора.
При разработването на метрики или мултиметрични индекси за оценка на екологичното
качество на водните тела, базирани на макрозообентоса, се използват различни
характеристики на дънните безгръбначник като хранителните типове, установените
преферендуми и субстратните преференции. Комплексният характер на изведените метрики
позволява те да служат и за оценка на хидроморфологичната деградация.
В немската хидробиологична литература е разработен индекс German Structure Index (GSI),
който описва измененията в речната морфология. Оценката се формира чрез комбинирането
на осем групи хидроморфологични параметри - (дървесни отпадъци, органични субстанции,
засенчване, брегова линия, позитивни и негативни стурктурни елементи, земеползване,
ерозионни процеси и укрепителни мероприятия). GSI комбинира възможността за прилагането
му върху различни типове реки/водни тела, които се характеризират със специфични
хидроморфологични характеристики. По този начин въздействието на хидроморфологичната
деградация върху бентосните съобщества се оценява чрез корелационни зависимости между
подходящи биоценотични метрики и GSI, определящ хидроморфологичното качество на
конкретния участък.
Съществен аспект на оценката е регистрирането на чувствителни към хидроморфологини
промени индикаторни таксони. Така например, проучванията показват, че броят на таксоните
от сем. Simuliidae значително нараства в хидроморфологично нестресирани/неповлияни
участъци.. Някои често присъстващи видове като еднодневката Baetis rhodani например,
обикновено се откриват с висока плътност в деградирали участъци. Обикновено видът
предпочита близки до естествените условия (near-natural) участъци, където се установява с помалък брой индивиди.
Пример за позитивни индикаторни таксони, които се срещат преимуществено в забентени
участъци/вирове (debris dams) е Philopotamus montanus, Trichptera. Представители на сем
Dytiscidae, Coleoptera, както и еднодневката Siphlonurus sp предпочитат лентични участъци
(вирове), разположени близо до бреговата зона. Еднодневката Oligoneuriella rhenana индикира
висока скорост на течение. Ephemera danica предпочита пясъчни хабитати. Предимство на
индикаторните видове е факта, че те се характеризират с относително дълъг жизнени цикъл (
напр. Perla marginata е с двугодишен цикъл на развитие).
‘German Fauna Index’(GFI)- разработен по AQEM, универсален за всички типове реки,
Индексът е базиран на типово специфичен лист от индикаторни таксони, които
преимуществено се регистрират в участъци, категоризирани в определен клас,
охарактеризиран с конкретни морфологични изменения. Разработването на индикаторния
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лист от таксони се базира главно на експертни оценки, основани на следните критерии: (1)
срещането и/или обилието на съответния индикаторен вид да корелира позитивно или
негативно със хидроморфологичния структурен индекс (GSI). По този начин таксонът
демонстрира предпочитания към референтни в хидроморфологично отношение условия или
такива, характеризиращи с деградация. (2) базирайки се на литературни данни, таксоните
показват определени предпочитания към дадено местообитание, характерно за референтна
ситуация или за деградирал участък. По този начин отделните индикатори получават
определени точки за отделните речни типове. Всички критерии се използват за позитивните и
негативни индикатори. (3) исторически (филогенетично) определен таксон обитава определен
речен тип. Тези таксони ще получат позитивна стойност и (4) при близки до реферетнтните
условия таксона демонстрира ясно изразени преференции към съответния речен тип.
Следва да се подчертае, че при различните типове реки GFI показва висока, позитивна
корелация със GSI.
Освен това GFI показва висока сензитивност към органично натоварване като корелира високо
и значимо с German Saprobic Index (r2 = 0.55).
Срещаемостта и обилието на много таксони се повлиява от различни параметри и тяхното
комплексно взаимодействие. Това показва неизбежно припокриване на таксоните включени в
Сапробната система и в German Fauna Index. Двата типа метрики отразяват различни
специфични особености на определен вид. Така например Siphlonurus sp. е индикатор за
висока кислородна концентрация, но също наличие на лентични участъци и high stream
dynamics. Преферендумите на водното магаре Asellus aquaticus са да обитава среда с ниски
кислородни концентрации, от една страна, но и стагнантни условия и ниска скорост на
течение, което се наблюдава дори в язовири/бентове в чистите незамърсени горни течения на
реките. Характеристиките на хидроморфологията и органичното замърсяване често си
взаимодействат, така например в стагнантните участъци наличието на високо BOD values
може да въздейства много по-осезаемо върху биотата, в сравнение с running sections. В
малките планински реки сериозен аспект на хидроморфологичната деградация е загубата на
лентични хабитати. По този начин таксоните предпочитащи ниска скорост на течение често са
добър индикатор за референтни морфологични условия, въпреки/независимо от ниските
сапробни стойности, характеризирани много добро качество на водите.
Hering et al., 2004 установяват, че Crustacea % е единствения индекс, който добре корелира с
хидроморфологичния индекс в алпийски реки.
Освен
това EPT %
и Plecoptera %
най-добре корелират със земеползването и
хидроморфологичните параметри (LAWA survey method). Това е най-ясно изразено в пре
алпийски и малките планински реки.
Анализите, проведени с използането на структурни показатели показват, че Shannon and
Wiever index дава най-висока зависимост със земеползването и хидроморфологичните
параметри. Метриките, базирани на функционирането на бентосните съобщества са
чувствителни към типове нарушения, включително и хидроморфологични изменения (напр.
RETI/PETI индекс, Schweder,1990). Трофичните индекси, основани на хранителните типове
(трофични групи) показват строга зависимост с хидроморфологичните метрики/променливи на
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речния участък, такива като съотношението между укрепването на бреговете и естествена
крайречна дървесна растителност, количеството на големите дървета (пънове/стволове) на
речното дъно, и модификациите на водното течение (Dole´dec et al., 1999; Statzner et al. 2001).
Функционалните метриките базирани на хранителните типове са типово специфични.
Очертава се тенденция на нарастване на набора от релевантни метрикив долните участъци на
реките и равнините реки, доколкото локалните деградации често водят до изменения в
хабитатната структура и хранителните ресурси.
В рамките на Европейския проект STAR са проведени изследванията върху 185 реки в девет
европейски страни, чиято цел е да се опише отговора на макрозообентосните съобщества
спрямо хидроморфологичната деградация (Hering et al., 2006).З а разлика от високата
корелация, която демонстрират метриките
с градиента на еутрофикация/органично
натоварване, отговорът на дънните безгръбначни към промените в земеползването и
промените в речната морфология хидроморфологичните параметри не е така изразителен.
Обобщените биооценки, показват че в лотичните екосистеми деградацията на
местообитанията оказва най-осезаемо въздействие върху рибните съобщества, следвани от
бентосните макробезгръбначни. Метриките, базирани на макрофитите и бентосните диатомей
реагират по-слабо. За разлика от ихтиофауната, където промените са най-ясно изразени в
рамките на речните участъци (mezohabitat reach scale), хабитатната деградация рефлектира
върху бентоса в рамките на отделните микрохабитати (microhabitat scale).
За всички речни типове German Fauna Index и EPT taxa показват най-строга зависимост в
рамките на речните участъци (mezohabitat reach scale). На микрохабитатно ниво найрелевантни са метриките ‘epirhithral (%) и metarhithral (%)’, които показват типово специфична
зависимост. Изследванията показват, макробезгръбначните реагират най-силно на градиента
формиращ хидроморфологичните деградационни изменения. Освен това метриките, които
най-значимо корелират с хидроморфологичната деградация, са и най-чувствителни към
общата деградация, която освен оценка на хидроморфологичния стрес включва и параметрите,
описващи органичното натоварване и земеползването.
В някои хидробиологични проучвания се анализират хидроморфологичните характеристики,
оценени чрез производни индекси (the Habitat Quality Assessment and the Habitat Modification
Score). Изследванията разкриват връзка между хидроморфологичните параметри и индексите,
базирани на макрозообеноса и характеризиращи качествата на водите. Два типа модификации
на бреговете (resectioning and reinforcement) показват, че значително корелират с два
биологични индекса (EPT taxa and MTS). Модификациите на речния канал негативно корелира с
ASPT. Докато биотичните индекси често силно корелират с Habitat Quality Assessment , те
демонстрират по-слаба зависимост с Habitat Modification Score. Анализите показват, че
разнообразието във физичния хабитат physical habitat diversity вероятно е по-важно при
формирането на макробезгръбначните съобщества, отколкото морфологичните изменения.
Друг индекс, характеризиращ хидроморфологичното качество, базиран на таксономичния
състав на безгръбначните съобщества е index (MESH – Macroinvertebrates in Estonia: Score of
Hydromorphology) (Timm et al., 2011). Индексът MESH е средна оценка, базирана на
предпочитанията на избрани индикаторни таксони към скоростта на течение и дънния субстрат
(bottom type).
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Табл. 18: Обобщени налични данни за дънна макробезгръбначна фауна, които биха имали отношение към промени в хидроморфологията на река
Камчия (Голяма Камчия, Тича)
Данни за макрозообентосната фауна за река Камчия (Голяма Камчия)

№

име на пункта

BG2KA979MS030
1
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Географски
координати /
Надморска
височина

р. Тича
(Голяма
Камчия) – над
с. Тича

ЕС/ЕП по
МЗБ

Мн.
добро

Таксономичен
състав +
чувствителни
таксони (на ХМ
въздействия,
субстрати и
скорости)

Общ
Общо
брой
обилие
таксони
(инд/m2)
(по БИ)

301

20

БИ

ЕQRБИ

4

0.8

RETI

Източник/година на
пробонабиране +
забележки

2009 г. - Данни от
ОП Класификационна
система

2

BG2KA979MS030

р. Тича
(Голяма
Камчия)– над
с. Тича

Мн.
добро
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Astacus astacus,
Astacidae
Pisidium sp., Spaeridae
Tipula sp., Tipulinae,
Tipulidae
Ephydridae gen. sp.
Jaera sp., Janiridae
Limnius sp. la., Elminae,
Elmidae
Silo pallipes, Goerinae,
Goeridae
Drusus sp., Drusinae,
Limnephilidae
Sialis lutaria, Sialidae
Silo sp., Goerinae,
Goeridae
Halesus digitatus,
Limnephilinae,
Limnephilidae
Polycentropus
flavomaculatus,
Polycentropodinae,
Polycentropodidae
Brillia modesta,
Orthocladiinae,
Chironomidae
Brillia sp.,
Orthocladiinae,
Chironomidae
Leuctra fusca,
Leuctridae
Leuctra sp., Leuctridae
Baetis rhodani, Baetinae,
Baetidae
Paraleptophlebia sp.,
Leptophlebiinae
Epeorus sylvicola,
Heptageniinae,
Heptageniidae
Baetis alpinus, Baetinae,
Baetidae
Hydropsyche (cf.
dinarica) sp.,

1467

33

5

1

0.95

2011 г. - ОП Данни от
ОП Референтни
условия; Голяма
Камчия - пунктът е
разположен между с.
Братан и с. Тича

Hydropsychinae,
Hydropsychidae
Hydropsyche tenuis,
Hydropsychinae,
Hydropsychidae
Hydropsyche instabilis,
Hydropsychinae,
Hydropsychidae
Trichoptera pp
Perla burmeisteriana,
Perlidae
Ephemera danica,
Ephemeridae
Ecdyonurus sp.,
Heptageniinae,
Heptageniidae
Baetis vernus, Baetinae,
Baetidae
Ecdyonurus helveticus,
Heptageniinae,
Heptageniidae
Dugesia lugubris,
Dugesiidae
Elmis sp. la., Elminae,
Elmidae
Elmis sp. Ad., Elminae,
Elmidae
Ecdyonurus venosus.,
Heptageniinae,
Heptageniidae
Gammarus sp.,
Gammaridae (1105) C,SC
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BG2KA00195MS002 р. Камчия – с.
Гроздьово

3

Умерено

BG2KA00119MS001 р. Камчия местност
"Пода"

4
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Умерено

Endochironomus
tendens
L. caparedeanus
Limnodrilus sp.juv
Gammarus sp.
Hydropsyche sp.
Erpobdella sp.
Hemiclepsis marginata
Calopteryx splendens
Coenagrion sp.
Asellus aquaticus
Beatis sp.
Simulidae
Hydaticus sp.
Pisidium sp.
Planorbis planorbis
Physa acuta
Baetis sp.
Hydropsyche sp.
Dina sp.
Chironomus
gr.plumosus
Tipulidae g. sp..
Oligochaeta
Gammarus sp.
Asellus aquaticus
Simulidae
Dicranota sp.
Agrion virgo
Pisidium sp.
Unio sp.
Ancylus fluviatilis
Planorbis planorbis

716

283

15

16

3

2.5

0.6

0.5

0.07

2009 г. - Данни от
ОП Класификационна
система; Разрушена
трофична структура

0.59

2009 г. - Данни от
ОП Класификационна
система

Табл. 19: Обобщени налични данни за дънна макробезгръбначна фауна, които биха имали отношение към промени в хидроморфологията на река
Велека
Данни за макрозообентосната фауна за река Велека
№

1

име на
пункта

BG2VE85
5MS002
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Географски
координати /
Надморска
височина

р. Велека –
над с.
Бръшлян

Таксономичен състав +
ЕС/ЕП чувствителни таксони (на ХМ
по МЗБ въздействия, субстрати и
скорости)

Мн.
добро

Hydropsyche sp.
Oligochaeta
Chironomus gr.thummi=riparius
Hydracarina
Coleoptera
Nais bretscheri
Limnodrilus sp.juv
Leuctra pseudosignifera
Gammarus sp.
Limnius sp.
Gyrinus sp.
Leucra sp.
Isonychia ignota
Caenis macrura
Ephemerella ignita
Ecdyonurus venosus
Ecdyonurus sp.
Baetis sp.
Tabanus sp.
Simulidae
Leuctra sp.
Esolus sp.

Общо
обилие
(инд/m2)

326

Общ
брой
таксони
(по БИ)

22

БИ

4

ЕQR-БИ

0.8

RETI

Източник/година на
пробонабиране +
забележки

0.86

2009 г. - Данни от
ОП
Класификационна
система ; Мост
между с. Бръшлян
и с. Звездец

2

BG2VE85
5MS002
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р. Велека –
над с.
Бръшлян

Мн.
добро

Aphelocheirus aestivalis,
Aphelocheiridae
Naucoridae gen. sp.
Gerris (Aquarius) paludum, Gerrinae,
Gerridae
Atherix sp., Athericidae
Antocha sp., Limoniinae, Limoniidae
Clinocera sp., Clinocerinae, Empididae
Orectochilus (cf. villosus) sp. Ad.,
Orectochilinae, Gyrinidae
Hydropsyche dinarica, Hydropsychinae,
Hydropsychidae
Ephemera sp., Ephemeridae
Caenis macrura, Caeninae, Caenidae
Ecdyonurus venosus, Heptageniinae,
Heptageniidae
Leuctra sp., Leuctridae
Rhyacophila sp., Rhyacophilidae
Hydroptila sp., Hydroptilinae,
Hydroptilidae
Platycnemis pennipes, Platycnemidinae,
Platycnemididae
Gomphus vulgatissimus, Gomphinae,
Gomphidae
Unio crassus ssp., Unionidae
Lymnaea (cf. intermedia) sp.,
Lymnaeidae
Wormaldia sp., Philopotaminae,
Philopotamidae
Potamon ibericum
Hydrophilus sp. la., Hydrophilinae,
Hydrophilidae
Simuliidae gen. sp.
Hydropsyche fulvipes, Hydropsychinae,
Hydropsychidae
Leuctra pseudosignifera, Leuctridae
Cricotopus sylvestris, Orthocladiinae,
Chironomidae
Hydracarina
Elmis sp. Ad., Elminae, Elmidae
Elmidae gen. sp. la.
Limnius sp. Ad., Elminae, Elmidae
Limnius sp. la., Elminae, Elmidae

303

34

4.5

0.9

0.72

2011 г. -Данни от
ОП Референтни
условия; Пунктът
се намира при с.
Кости

Calopteryx splendens, Calpteryginae,
Calopterygidae
Isonychia ignota, Isonychiinae,
Isonychiidae
Caenis pseudorivulorum, Caeninae,
Caenidae
Baetis sp., Baetinae, Baetidae
Cricotopus sp., Orthocladiinae,
Chironomidae
Theodoxus fluviatilis, Neritidae

BG2VE11 р. Велека – с. Мн.
3
1MS001
Синеморец добро
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Dreissena polymorpha
Hydrobiidae
Physidae
Theodoxus sp.
Radix sp.
Bythinia sp.
Pontogammarus sp. (морски)
cf. Lymnomysis benedeni
Caenidae
Phylopotamidae
Odonata
Coenagrionidae
Coleoptera
Heteroptera
Pleidae
Chironomus gr.thummi=riparius
Chironomus salinarius
Culex sp.

341

18

3.5

0.875

0.68

2009 г. - Данни от
ОП
Класификационна
система

Табл. 20: Обобщени налични данни за дънна макробезгръбначна фауна, които биха имали отношение към промени в хидроморфологията на река
Марица
Данни за макрозообентосната фауна за река Марица

№

име на пункта

Географски
координати /
Надморска
височина

1 BG3MA00997MS1580

р.Марица с.Радуил

2 BG3MA00055MS0670

р.Марица гр.Пловдив
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Таксономичен
състав +
чувствителни
ЕС/ЕП по
таксони (на ХМ
МЗБ
въздействия,
субстрати и
скорости)

Мн.
добро

Умерено

Planaria torva
Oligochaeta
Perla marginata
Baetis sp.
Epeorus sp.
Ecdyonurus sp.
Ephemerella sp.
Sericostomatidae
Limnephilus sp.
Hydropsyche sp.
Polycentropidae
Rhyacophylidae
Limnius sp.
Antocha sp.
Simuliidae
Tvetenia calvescens
Oligochaeta g. sp.
Gammarus sp.
Baetis sp.
Caenis sp.
Ephemerella sp.
Hydropsyche sp.
Chironomidae
Simuliidae

Общ
Общо
брой
обилие
таксони
(инд/m2)
(по БИ)

БИ

ЕQRБИ

RETI

Източник/година на
пробонабиране +
забележки

229

16

4.5

0.9

0.69

2009 г. - Данни от ОП
Класификационна
система

106

8

2.5

0.5

0.42

2009 г. - Данни от ОП
Класификационна
система

Данни за макрозообентосната фауна за река Марица

№

име на пункта

3 BG3MA01191MS0010
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Географски
координати /
Надморска
височина

р.Марица гр.Свиленград

Таксономичен
състав +
чувствителни
ЕС/ЕП по
таксони (на ХМ
МЗБ
въздействия,
субстрати и
скорости)

Добро

Chironomus
gr.thummi=riparius
Baetis sp
Caenis pseudorivulorum
Caenis macrura
Heptagenia sp. juv.
(coerulans?)
L. variegatus
Ps. albicola
N. bretscheri
Hydropsychae
Hydropsyche cfm. tenuis
Simuliidae
Onychogomphus
forcipatus
Elmis sp

Общ
Общо
брой
обилие
таксони
(инд/m2)
(по БИ)

280

13

БИ

3.5

ЕQRБИ

0.7

RETI

Източник/година на
пробонабиране +
забележки

0.04

2009 г. - Данни от ОП
Класификационна
система; Разрушена
трофична структура

Табл. 21: Обобщени налични данни за дънна макробезгръбначна фауна, които биха имали отношение към промени в хидроморфологията на
поречие Струма
Данни за макрозообентосна фауна
№

1

код на
пункта

име на пункта

BG4ST069 р. Струма преди
99MS010 яз. Студена
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Таксономичен състав +
ЕС/ЕП по чувствителни таксони (на
МЗБ
ХМ въздействия, субстрати
и скорости)

Мн.
добро

Limnodrilus sp.juv
Tubificidae g.sp.juv
Ancylus fluviatilis
Hydropsyche sp.
Rhyacophila sp.
Polycentropus sp.
Gammarus sp.
Baetis sp.
Chironomus gr.thummi=riparius
Simulidae la
Atherix marginata
Antocha sp.
Tipula sp.
Muscidae g. sp.
Stratiomys sp.
Silo sp.
Limnephilus sp.
Stenelmis sp.
Limnius sp.
Coleoptera
Dugesia gonocephala
Perla marginata
Leuctra sp
Leuctra nigra
Protonemura montana
Ecdyonurus sp.
Ecd. gr. helveticus
Epeorus sylvicola juv
Rhithrogena sp. juv
Rh. gr. semicolorata

Общо
обилие
(инд/m2)

Общ
брой
таксони
(по БИ)

БИ

ЕQR-БИ

RETI

1536

24

4.5

0.9

0.64

Източник/година на
пробонабиране + забележки

2009 г. - Данни от ОП
Класификационна
система

Данни за макрозообентосна фауна
№

2

код на
пункта

име на пункта

BG4ST006 р. Струма преди
91MS020 гр. Земен
(преди р.
Треклянска)
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Таксономичен състав +
ЕС/ЕП по чувствителни таксони (на
МЗБ
ХМ въздействия, субстрати
и скорости)

Мн.
добро

Gammarus sp.
Hydropsyche sp.
Baetis sp.
Trichoptera
Mystacides sp.
Oligoplectrum maculatum
Rhyacodrilus coccineus
L. hoffmeisteri
Erpobdella sp.
Polycelis sp.
Tabanus sp.
Atherix sp.
Tipula sp.
Tanytarsus gr.gregarius
Ephemera danica
Simulidae
Dicranota sp.
Hydropsyche sp.
Rhyacophila sp.
Serratella ignita
Hydroptila sp.
Isoperla sp.
Perla sp.
Ecdyonurus sp.
Rhithrogena sp.
Rhitrogena marcosi
Stenelmis sp.
Elmis sp.

Общо
обилие
(инд/m2)

Общ
брой
таксони
(по БИ)

БИ

ЕQR-БИ

RETI

1597

26

4.5

0.9

0.6

Източник/година на
пробонабиране + забележки

2009 г. - Данни от ОП
Класификационна
система

Данни за макрозообентосна фауна
№

код на
пункта

име на пункта

Таксономичен състав +
ЕС/ЕП по чувствителни таксони (на
МЗБ
ХМ въздействия, субстрати
и скорости)

3

BG4ST006 р. Струма при с.
79MS030 Ръждавица

Мн.
добро

4

BG4ST006 р. Струма при с.
79MS031 Ръждавица

Мн.
добро
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Dugesia lugubris
Nais bretscheri
Gammarus sp.
Palingenia longicauda
Baetis sp.
Caenis gr. macrura
Ecdyonurus sp. juv
Ecdyonurus venosus
Seratella ignita
Oligoneuriella rhenana
Rhyacophila sp.
Hydroptila sp.
Hydropsyche sp.
Limnephilus sp.
Odontocercum hellenicum
Atherix ibis
Dicranota sp.
Diptera sp.
Stenelmis sp.
Elmis afnes
Simuliidae gen. sp. la
Hemerodromia sp.,
Hemerodromiinae, Empididae
Tabanus sp., Tabaninae,
Tabanidae
Dicranota sp., Pediciinae,
Pediciidae
Atherix sp., Athericidae
Ancylus fluviatilis, Planorbidae
Ancylus fluviatilis, Planorbidae празна черупка
Gyrinidae gen. sp. la
Onychogomphus forcipatus,
Onychogomphinae, Gomphidae
Aeschna cyanea, Aeschnidae
Rhyacophila aurata,
Rhyacophilidae

Общо
обилие
(инд/m2)

Общ
брой
таксони
(по БИ)

БИ

ЕQR-БИ

RETI

443

18

4

0.8

0.68

2009 г. - Данни от
Класификационна
система

882

39

4

0.8

0.43

2011 г. - Данни ОП
Референтни условия,
Бл-град

Източник/година на
пробонабиране + забележки

Данни за макрозообентосна фауна
№

код на
пункта

име на пункта

Таксономичен състав +
ЕС/ЕП по чувствителни таксони (на
МЗБ
ХМ въздействия, субстрати
и скорости)
Tinodes assimilis, Psychomyiinae,
Psychomyiidae
Goera pilosa, Goerinae, Goeridae
Silo pallipes, Goerinae, Goeridae
Sericostoma sp., Sericostomatidae
Ephemera danica, Ephemeridae
Epeorus sylvicola, Heptageniinae,
Heptageniidae
Ecdyonurus sp. gr. venosus,
Heptageniinae, Heptageniidae
Baetis alpinus, Baetinae, Baetidae
Baetis vernus, Baetinae, Baetidae
Baetis sp., Baetinae, Baetidae
Leuctra hippopus, Leuctridae
Cryptochironomus sp.,
Chironominae, Chironomidae
Cricotopus sp., Ortocladiinae,
Chironomidae
Cryptochironomus gr. defectus,
Chironominae, Chironomidae
Lumbricidae gen. sp.
Gammarus sp., Gammaridae
Limnius sp. la, Elminae, Elmidae
Elmidae gen. sp. Ad.
Rhyacophila glareosa,
Rhyacophilidae
Baetis vardarensis, Baetinae,
Baetidae
Baethis lutheri, Baetinae, Baetidae
Cryptochironomus gr. defectus,
Chironominae, Chironomidae
Cricotopus (I) sylvestris,
Ortocladiinae, Chironomidae
Elmis sp. la, Elminae, Elmidae
Chironomus gr. riparius,
Chironominae, Chironomidae
Dugesia gonocephala, Dugesiidae
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Общо
обилие
(инд/m2)

Общ
брой
таксони
(по БИ)

БИ

ЕQR-БИ

RETI

Източник/година на
пробонабиране + забележки

Данни за макрозообентосна фауна
№

код на
пункта

име на пункта

Таксономичен състав +
ЕС/ЕП по чувствителни таксони (на
МЗБ
ХМ въздействия, субстрати
и скорости)

Общо
обилие
(инд/m2)

Общ
брой
таксони
(по БИ)

БИ

ЕQR-БИ

RETI

1216

27

4.5

0.9

0.63

Източник/година на
пробонабиране + забележки

Hydropsyche instabilis,
Hydropsychinae, Hydropsychidae
Cheumatopsyche lepida,
Hydropsychinae, Hydropsychidae
Hydropsyche incognita,
Hydropsychinae, Hydropsychidae

5

BG4ST006 р. Лебница
52MS730 преди устие
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Мн.
добро

2009 г. - Данни от ОП
Класификационна
система

Данни за макрозообентосна фауна
№

6

код на
пункта

име на пункта

BG4ST067 р. Струма преди
11MS040 гр. Бобошево
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Таксономичен състав +
ЕС/ЕП по чувствителни таксони (на
МЗБ
ХМ въздействия, субстрати
и скорости)

Добро

Limnodrilus sp.juv.
Lumbriculus variegatus
Rhyacodrilus coccineus
Nais bretscheri
Trichoptera
Hydropsyche sp.
Rhyacophila sp.
Hydroptila sp.
Limnephilus sp.
Baetis sp.
Chironomus gr.plumosus
Coleoptera
Stenelmis sp.
Gammarus sp.
Seratella ignita
Ancylus fluviatilis
Oligoneuriella rhenana
Atherix marginata
Simulidae
Dicranota sp.
Unio sp.

Общо
обилие
(инд/m2)

Общ
брой
таксони
(по БИ)

БИ

ЕQR-БИ

RETI

305

21

3.5

0.7

0.48

Източник/година на
пробонабиране + забележки

2009 г. - Данни от ОП
Класификационна
система

Данни за макрозообентосна фауна
№

код на
пункта

име на пункта

Таксономичен състав +
ЕС/ЕП по чувствителни таксони (на
МЗБ
ХМ въздействия, субстрати
и скорости)

7

BG4ST653 р. Струма преди
39MS050 гр. Кресна

8

BG4ST006 р. Струма при
Умерено
31MS060 границата (мост
за с.
Тополница)
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Мн.
добро

Atherix marginata
Dicranota sp.
Gammarus sp.
Limnodrilus sp.juv
Nais elinguis
Nais pardalis
Pristina rosea
Fridericia sp
Halobia sp.
Tanytarsus gr.gregarius
Chironomus gr.thummi=riparius
Chironomus sp.
Simulidae
Hydropsyche sp.
Rhyacophila sp.
Serratella ignita
Caenis pseudorivulorum
Caenis macrura
Baetis sp.
Trichoptera sp.
Leuctra pseudosignifera
Leuctra sp.
Capnia sp.
Ecdyonurus sp.
Ecdyonurus insignis
Ecd. gr. venosus
Heptagenia longicauda
Habrophlebia sp.
Gammarus sp.
Tubifex tubifex
Stilaria lacustris
Pristina longiseta
Nais pardalis
Eukiefferiella similis
Chironomus gr.thummi=riparius
Chironomus sp.
Baetis sp.

Общо
обилие
(инд/m2)

Общ
брой
таксони
(по БИ)

БИ

ЕQR-БИ

RETI

1107

28

4

0.8

0.5

2009 г. - Данни от ОП
Класификационна
система

149

16

3

0.5

0.32

2009 г. - Данни от ОП
Класификационна
система

Източник/година на
пробонабиране + забележки

Данни за макрозообентосна фауна
№

9

код на
пункта

име на пункта

BG4ST069 р. Арката преди
61MS070 вливане в р.
Струма
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Таксономичен състав +
ЕС/ЕП по чувствителни таксони (на
МЗБ
ХМ въздействия, субстрати
и скорости)

Добро

Hydropsyche sp.
Seratella ignita
Caenis pseudorivulorum
Caenis macrura
Acentrella sp
Coleoptera
Tabanus sp.
Viviparus viviparus
Gammarus sp.
Nais brestcheri
Pristina aequiseta
Limnodrilus sp.juv.
Aulodrilus pluriseta
Chironomidae
Halesus digitatus
Potamophilax sp.
Hydropsycahe sp.
Asselus aquaticus
Sphaerium sp.
Platycnemmis pennipes
Baetis sp.
Erpobdella sp.
Ephemeroptera
Simuliidae
Elmis sp.
Limoniidae g. sp..

Общо
обилие
(инд/m2)

Общ
брой
таксони
(по БИ)

БИ

ЕQR-БИ

RETI

406

19

3.5

0.7

0.29

Източник/година на
пробонабиране + забележки

2009 г. - Данни от ОП
Класификационна
система

Данни за макрозообентосна фауна
№

код на
пункта

име на пункта

10 BG4ST069 р. Светля преди
49MS080 устие
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Таксономичен състав +
ЕС/ЕП по чувствителни таксони (на
МЗБ
ХМ въздействия, субстрати
и скорости)

Добро

Leuctra pseudosignifera
Gammarus sp.
Hydropsyche sp.
Tubifex tubifex
Limnodrilus sp.juv
Nais pardalis
Nais bretscheri
Baetis sp.
Eukiefferiella ilkleyensis
Eukifferiella sp.
Atherix marginata
Erpobdella octoculata
Coleoptera
Stenelmis sp.
Seratella ignita
Rhithrogena sp
Ecdyonurus gr. helveticus

Общо
обилие
(инд/m2)

Общ
брой
таксони
(по БИ)

БИ

ЕQR-БИ

RETI

845

17

3.5

0.7

0.16

Източник/година на
пробонабиране + забележки

2009 г. - Данни от ОП
Класификационна
система

Данни за макрозообентосна фауна
№

код на
пункта

име на пункта

Таксономичен състав +
ЕС/ЕП по чувствителни таксони (на
МЗБ
ХМ въздействия, субстрати
и скорости)

11 BG4ST006 р. Треклянска
81MS090 преди устие

Мн.
добро

12 BG4ST067 р. Драговищица
89MS200 при границата

Мн.
добро
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Gammarus sp.
Blephariceridae g. sp.
Glyptotendipes glaucus
Chironomus gr.plumosus
Diptera Varia
Simulidae
Aphelocheirus aestivalis
Coleoptera
Elmis sp.
Stenelmis sp.
Baetis sp.
Perla marginata
Perlodes sp.
Leuctra sp.
Rh. coccineus
Stilodrilus. heringianus
(fragmenta)
Nais pardalis
Pristina aequiseta
Chironomidae g.sp.la
Ecdyonurus aurantiacus
Ecd. gr. helveticus
Habroleptoides sp. juv
Rhithrogena sp.
Rh. gr. semicolorata
Seratella ignita
Habrophlebia sp.
Erpobdella sp.
Hydropsyche sp.
Rhyacophila sp.
Chaetopteryx sp.
Brachycentrus montanus
Haplotaxis. gordioides
Fridericia sp
Stilodrilus heringianus
Ancylus fluviatilis
Baetis sp.

Общо
обилие
(инд/m2)

Общ
брой
таксони
(по БИ)

БИ

ЕQR-БИ

RETI

932

32

5

1

0.9

2009 г. - Данни от ОП
Класификационна
система

980

28

5

1

0.8

2009 г. - Данни от ОП
Класификационна
система

Източник/година на
пробонабиране + забележки

Данни за макрозообентосна фауна
№

код на
пункта

име на пункта

Таксономичен състав +
ЕС/ЕП по чувствителни таксони (на
МЗБ
ХМ въздействия, субстрати
и скорости)
Gammarus sp.
Hydropsyche sp.
Rhyacophila sp.
Chironomus gr.thummi=riparius
Atherix marginata
Antocha sp.
Stenelmis sp.
Limnius sp.
Elmis sp.
Oulimnius sp.
Ecdyonurus sp.
Ecd. gr. helveticus
Epeorus sylvicola
Ephemera danica
Oligoneuriella rhenana
Rhithrogena sp.
Dinocras cephalotes
Perla marginata
Leuctra rosinae
Isoperla sp.
Trichoptera
Odontocercum albicorne
Sericostoma sp.
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Общо
обилие
(инд/m2)

Общ
брой
таксони
(по БИ)

БИ

ЕQR-БИ

RETI

Източник/година на
пробонабиране + забележки

Данни за макрозообентосна фауна
№

код на
пункта

име на пункта

13 BG4ST067 р. Елешница
21MS210 преди устие
(при с.
Четирци)
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Таксономичен състав +
ЕС/ЕП по чувствителни таксони (на
МЗБ
ХМ въздействия, субстрати
и скорости)

Мн.
добро

Trichoptera
Nais communis
Nais pardalis
Stylodrilus (cf.heringianus) sp. juv
Coleoptera
Elmis sp.
Stenelmis sp.
Gammarus sp.
Baetis sp.
Seratella ignita
Hydracarina
Ancylus fluviatilis
Rhyacophila sp.
Oligoneuriella rhenana
Hydropsyche sp.
Cricotopus (C.) gr.algarum
Leuctra pseudosigniphera
Leuctra sp.
Simulidae
Psychomyia pusilla
Hydroptila sp.
Ecdyonurus sp.
Ecd. gr. venosus
Ecd. gr. helveticus
Epeorus sylvicola
Rhithrogena sp
Habrophlebia sp.
Habroleptoides sp
Caenis pseudorivulorum
Perla marginata
Perlodes microcephala
Agapetus sp.
Philopotamus sp.
Oeismus monedula
Polycentropidae g. sp.
Atherix sp.
Dicranota sp.
Tabanus sp.
Antocha sp.
Blephariceridae g. sp.
Muscidae g. sp.
Halobia sp.

Общо
обилие
(инд/m2)

Общ
брой
таксони
(по БИ)

БИ

ЕQR-БИ

RETI

2107

42

5

1

0.76

Източник/година на
пробонабиране + забележки

2009 г. - Данни от ОП
Класификационна
система

Данни за макрозообентосна фауна
№

код на
пункта

име на пункта

14 BG4ST066 р. Дупнишка
94MS220 Бистрица над
ВХ Бистрица
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Таксономичен състав +
ЕС/ЕП по чувствителни таксони (на
МЗБ
ХМ въздействия, субстрати
и скорости)

Мн.
добро

Tipula sp.
Diptera Varia
Perla marginata
Perla sp., juv
Leuctra sp
Protonemura montana
Perlodes sp
Lumbricidae g.sp.juv
Fridericia sp
Enchytraeidae g.sp.juv
St. heringianus
N. communis
Sl. appendiculata
Chaetopterigini gen sp.
Policentropus sp.
Philopotamus montanus
Simulium sp.
Gammarus sp.
Baetis sp.
Serratella ignita
Epeorus sylvicola
Habroleptoides confusa
Ecdyonurus gr. helveticus
Ecdyonurus. sp. juv
Chironomidae
Rhyacophila nubila
Rhyacophila tristis
Leuctra sp.
Paraleptophlebia sp.
Stylodrilus heringianus
Lumbriculus variegatus
Nais communis
Enchytraeus albidus
Gastropoda
Ceratopogonidae g. sp.
Atherix sp.
Stratiomys sp.
Austropotamobius torrentium
Crenobia alpina

Общо
обилие
(инд/m2)

Общ
брой
таксони
(по БИ)

БИ

ЕQR-БИ

RETI

948

39

5

1

0.83

Източник/година на
пробонабиране + забележки

2009 г. - Данни от ОП
Класификационна
система.
Пробонабирането е
извършено под
водохващането.

Данни за макрозообентосна фауна
№

код на
пункта

име на пункта

15 BG4ST006 р. Разметаница
62MS230 преди устие

16 BG4ST653 р. Влахинска
41MS240 преди устие
(Е79)
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Таксономичен състав +
ЕС/ЕП по чувствителни таксони (на
МЗБ
ХМ въздействия, субстрати
и скорости)

Умерено

Мн.
добро

Ablabesmyia cf. similis
Baetis sp.
Hydropsyche sp.
Gammarus sp.
Trichoptera
Heteroptera
Coleoptera imago
Pisidium sp.
Physa acuta
Anisus sp
Platycnemmis pennipes
Onychogomphus forcipatus
Nais variabilis
Stylodrilus lacustris
Limnodrilus sp.juv
Hydropsyche sp.
Baetis sp.
Stenelmis sp.
Tabanus sp.
Trichoptera
Rhyacophila sp.
Leuctra pseudosignifera
Nemoura sp
Dinocras megacephala
Blepharicera sp.
Antocha sp.
Serratella ignita
Caenis pseudorivulorum
Ecdyonurus gr. venosus
Ecd. gr. helveticus
Pristina rosea
Pristina amphibiotica
Nais elinguis
Nais pardalis
Nais pseudobtusa
Empididae, gen. sp

Общо
обилие
(инд/m2)

Общ
брой
таксони
(по БИ)

БИ

ЕQR-БИ

RETI

417

15

2.5

0.6

0.11

2009 г. - Данни от ОП
Класификационна
система

390

20

4.5

0.8

0.03

2009 г. - Данни от ОП
Класификационна
система. Разрушена
трофична структура!!!

Източник/година на
пробонабиране + забележки

Данни за макрозообентосна фауна
№

код на
пункта

име на пункта

17 BG4ST006 р.
49MS250 Струмешница
при границата
(мост за с.
Габрене)
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Таксономичен състав +
ЕС/ЕП по чувствителни таксони (на
МЗБ
ХМ въздействия, субстрати
и скорости)

Добро

Stenelmis sp.
Coleoptera
Hydropsyche sp.
Psammorictides albicola
Limnodrilus sp.juv
Nais pardalis
Nematoda
Chironomus gr.thummi=riparius
Baetis sp.
Potamanthus luteus
Caenis pseudorivulorum
Serratella ignita
Ecdyonurus sp.
Onychogomphus forcipatus
Simulidae
Atherix marginata
Tabanus sp.
Paraleptophlebia sp.
Helobia sp.

Общо
обилие
(инд/m2)

Общ
брой
таксони
(по БИ)

БИ

ЕQR-БИ

RETI

361

19

3.5

0.7

0.68

Източник/година на
пробонабиране + забележки

2009 г. - Данни от ОП
Класификационна
система

Данни за макрозообентосна фауна
№

код на
пункта

име на пункта

18 BG4ST006 р. Мелнишка
32MS260 преди устие
(Е79)
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Таксономичен състав +
ЕС/ЕП по чувствителни таксони (на
МЗБ
ХМ въздействия, субстрати
и скорости)

Мн.
добро

Cladotanytarsus gr.mancus
Tanytarsus gr.gregarius
Hydropsyche cfm. modesta
Diptera
Haliplus sp.
Stenelmis sp.
Sigara sp.
Gerris sp.
Valvata cristata
Simulidae g. sp.
Atherix marginata
Blepharicera sp.
Caenis macrura
Ephemera danica
Ecdyonurus gr. venosus
Ecdyonurus gr. helveticus
Ecdyonurus sp. juv
Baetis sp.
Perla sp
Leuctra pseudosignifera
Heptagenia sp.
Electrogena sp.

Общо
обилие
(инд/m2)

Общ
брой
таксони
(по БИ)

БИ

ЕQR-БИ

RETI

362

22

4.5

0.8

0.82

Източник/година на
пробонабиране + забележки

2009 г. - Данни от ОП
Класификационна
система

Данни за макрозообентосна фауна
№

код на
пункта

име на пункта

19 BG4ST006 р. Пиринска
23MS270 Бистрица при
границата (с.
Ново Ходжово)
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Таксономичен състав +
ЕС/ЕП по чувствителни таксони (на
МЗБ
ХМ въздействия, субстрати
и скорости)

Мн.
добро

Hydropsyche sp.
Simulium sp.
Nematoda
Coleoptera
Hirudinea
Baetis sp.
Chironomidae
Nemoura sp.
Seratella ignita
Caenis sp.
Dugesia sp.
Diptera varia
Ecdyonurus sp.
Caenis macrura
Caenis pseudorivulorum
Leuctra fusca
Ephemerella sp.

Общо
обилие
(инд/m2)

Общ
брой
таксони
(по БИ)

БИ

ЕQR-БИ

RETI

587

17

4

0.8

0.46

Източник/година на
пробонабиране + забележки

2009 г. - Данни от ОП
Класификационна
система

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТИПОЛОГИЯТА НА РЕКИТЕ В ОБХВАТА НА ПОРЪЧКАТА (ПО СИСТЕМА Б НА
РАМКОВА ДИРЕКТИВА ЗА ВОДИ 2000/60/ЕС)
ЕКОРЕГИОН 12: ПОНТИЙСКА ПРОВИНЦИЯ - РЕКИ
Суб-екорегион: Дунав

Суб-екорегион: Черно море

R1: Алпийски тип

Липсва

(условно >1800 m); общ за двата екорегиона; Локализиран
само в алпийската зона на Рила и вероятно Витоша (примери:
река Мальовишка, Черни Искър преди х. Вада; Боянска река
над х. Момина скала ?)

Няма развита високопланинска (алпийска) зона в планините на
ЧМ суб-ЕР (Източна Стара Планина, Странджа)

R2: Планински тип
Условно съвпада с пъстървовата зона; Типичен субстрат
камъни, валуни (но може да има и всякакъв друг субстрат),
голям наклон;

Слабо представен в ЧМ район; Вероятно специфичен под-тип:
в) ЧМ Стара Планина (източна част);

Възможно е да има 2 подтипа: а) Планински реки в Рила и
Витоша; и б) Стара Планина (северни склонове); Примери:
Черни Искър от х. Вада до яз. Искър , Бели Искър, Боянска,
Драгалевска (планинските части на Витоша), Ведена/Егуля,
Батулийска, Искрецка, голяма част от Малък Искър, горни
поречия на Осъм и Вит и др.

Примери: най-горно течение на Голяма Камчия (Тича) над яз.
Тича;

Характерен тип само за басейна на река Камчия;

Горната част на поречието на Луда Камчия – река Котелска,
Нейковска и самата Луда Камчия над с. Ичера.

Вероятно по северните склонове на Стара Планина планинския
тип слиза на ниска надморска височина.

R4: Полупланински тип
Широко разпрострен тип в Предбалкана и Дунавската хълмиста
равнина, включва и река Искър от преди София до края на
Искърското Дефиле (особен случай с елементи на планински
тип); Обикновено доминиране на чакълести субстрати и
сравнително бързо течение; Характерни са особени случаи,
като дефилета (ждрела) и други каньоновидни структури, както
и неспецифични субстрати, напр. скално легло в някои речни
участъци; Често слиза на много ниска надморска височина (в
някои случаи до около100 m надм.в.); Обикновено има дълги
преходни зони със съседните типове по вертикала (планински
и равнинни типове)

Сравнително по-добре представен тип в басейна на река
Камчия в полупланинската зона на Източна Стара Планина;
Слиза на ниска надморска височина до (около100 m надм.в.) в
Странджа, Стара Планина и другите хълмисти части на
басейновия район;
Обикновено границата между него и планинския тип, както и
равнинните типове има постепенен преход (дълга преходна
зона).

Типични примери са река Росица от края на планинската зона
до яз. Ал. Стамболийски (след Севлиево); долното течение на
река Видима; горното течение на река Лом и т.н.

R7 – R9, R10, R11 и R16: Равнинни типове
R6: Долен Дунав
Хомогенен речен тип, обхващаш самата река Дунав в
граничния район между България и Румъния; Много голяма
река с преобладаващ пясъчен и пясъчно-глинест (льосов)
субстрат и мозаечно чакълести зони и органични седименти.

Липсва
Самата река Дунав не преминава през ЧМ суб-ЕР.

R7: Големи притоци на река Дунав

R10: Големи ЧМ реки

Включва долните течения на 6-те основи Дунавски притоци –
Огоста, Искър, Осъм, Вит, Янтра (+ долните течения на Росица и
Лефеджа); Русенски Лом;

Включва само долните течения на двете най-големи ЧМ реки –
Камчия и Велека. Не е изяснен окончателно статута на
граничната река Резовска (засега се причислява към този тип);
Големи бавнотечащи реки с характерни лонгозни гори;
Обикновено доминира фин субстрат – пясък, глина, органични
седименти (но може да има и чакълести зони).

Най-често са широки бавнотечащи реки с преобладаващ фин
субстрат (льос, глина, пясък, органични седименти), но в някои
случаи може да има и чакълести участъци и дори скално легло
(особен случай). Силно меандриращи в льосовата зона и
подпряни в приустиевите си части от река Дунав (тип „речен
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лиман”, който също е особен случай)

R8: Малки и Средни Дунавски реки

R11: Малки и Средни ЧМ реки

Силно хетерогенен тип, включващ практически всички реки с
2
водосбор < 1100 km ; Бавно течение; Преобладават финните
субстрати (льос, пясък, органични седименти), но може да има
изключения (чакъл и др.); Повечето реки са коригирани,
изправени и дигирани.

Силно хетерогенен тип включващ както много малки временни
реки (Бутомята, Лисово дере, Силистар, Вая и др.), така и реки
със среден водосбор, които обикновено също пресъхват през
различен период (Ропотамо, Караагач, Факийска,
Русокастренска, Чакърлийска);

Примери: СЗ притоци на Дунав (Тополовец, Видбол, Войнишка,
Арчар), Лом, Цибрица, Скът, Гостиля, Студена и др.

Бавно течащи реки с преобладаващ фин субстрат (пясък,
органичен субстрат). Възможно е да има южен и северен
подтип.

R9: Добруджански пониращи реки
Специфичен речен тип за Добруджанското плато и части от
Лудогорието, включващ реки с много малък отток и най-често
големи водосбори;
Връзките с подземните води (сарматски водоносен хоризонт)
са определящи за характеристиките и химизма на тези реки;
Всички понират в подземните води; Типичен карстов тип реки.
Примери: река Суха, Война, Царацар, Чаирлък, Хърсовска и др.

R16: ЧМ речни лимани
Специфичен речен тип, който трябва да се причисли към
междинните (преходни) води;
Това са речни участъци подпряни от ЧМ, които са най-ясно
обособени при малките и средни реки (Ропотамо, Караагач,
Дяволска, Силистар и др.);
Много често със сезонна соленост; Слабо изследвани
екосистеми.

ЕКОРЕГИОН 7: ИЗТОЧНИ БАЛКАНИ - РЕКИ
Липсват обособени суб-екорегиони
R1: Алпийски тип
(условно >1800 m); общ за двата екорегиона; Локализиран само в алпийската зона на Рила и Пирин (примери: река
Марица над х. Марица, Бъндеришка над х. Вихрен)

R3: Планински тип в екорегион 7
Условно съвпада с пъстървовата зона; Типичен субстрат камъни, валуни (но може да има и всякакъв друг субстрат),
голям наклон;
Възможно е да има географски подтипове, свързани с различните планини (Родопи, Стара Планина – южни склонове;
Витоша – Верила – Рила – Пирин, Западни погранични планини и др.). Обхваща обширни площи.
Примери: Арда над яз. Кърджали; Марица над Костенец; Рилска над гр. Рила и т.н.

R5: Полупланински тип в екорегион 7
Широко разпрострен тип в полупланинските части на поречията на Марица, Тунджа, Арда, Струма и Места; Обикновено
доминиране на чакълести субстрати и сравнително бързо течение; Характерни са особени случаи, като дефилета
(ждрела) (напр. Земенски пролом, Креснеско дефиле по Струма) или наносни конуси (южни старопланински притоци на
Тунджа); Често има дълги преходни зони със съседните типове по вертикала (планински и равнинни типове).
Типични примери са река Стряма, части от река Тополница, река Струма и Места в по-големите си части..

R12 – R14: Равнинни типове
R12: Големи равнинни реки в екорегион 7
Включва долните течения на 2-те основни реки – Марица (от вливане на Луда Яна надолу) и Тунджа (от вливане на река
Мочурица до границата); Не е уточнен статута на най-долното течение на река Струма в България (възможно е след
биологичната валидация и той да бъде причислен към R12).
Широки бавнотечащи реки с преобладаващ фин субстрат (пясък, органични седименти), но в някои случаи може да има
и чакълести участъци. В миналото са формирали лонгозни гори и са имали големи заливаеми тераси. Особен случай е
преминаването на Тунджа през Сремското дефиле (между Сакар и Странджа/Дервентски възвишения)

R13: Малки и средни равнинни егейски реки
Силно хетерогенен тип, включващ малки и средни реки с пясъчен субстрат, органични седименти и в някои случаи
чакълест субстрат. Повечето реки са коригирани, изправени и дигирани.
Примери: Арката, Мътница (приток на Места), Пясъчник, Потока, Сазлийка, Мочурица и др.

120 | С т р а н и ц а

R14: Суб-средиземноморски малки и средни реки
Специфичен речен тип за Източни Родопи, Сакар и южните части на Струма и Места, включващ предимно временни
пресъхващи реки със силни сезонни амплитуди на оттока;
Хетерогенен тип с голяма вариабилност.
Примери: река Върбица, Крумовица, Бяла и Луда (Ивайловград), Стара (Железнишка), Перперек, Атеренска (Армира),
Фишера, Бисерска и др.

ДРУГИ ТИПОВЕ РЕКИ, НЕЗАВИСЕЩИ ОТ ЕКОРЕГИОНИ:
R15: Карстови извори и други изворни съобщества
Специфичен речен тип за речни участъци в близост до изворите; Силно хетерогенен „точков” тип разпространен в цяла България
(двата еко-региона); Най-типични са големите карстови извори, даващи началото на реки.
Примери: изворите на река Изток (ЗБР), Крушуна (Маарата) (ДР), изворите на река Искрецка и Лъкатник (ДР), извори на река
Девненска (Адата) (ЧМР), Топлика (ЗБР) и др.

Общо 16 речни типа за двата екорегиона

Извършване на предварителен ХМ мониторинг на реки
(предварителни дистанционни методи, теренни обхождания и
посещения на място)
Извършването на предварителен ХМ мониторинг на реки (предварителни дистанционни
методи, теренни обхождания и посещения на място) е задача, която предхожда полевите
(теренни) хидроморфологични проучвания. Използването на предварителни дистанционни
методи за първоначално сканиране на реките включва анализ на картен материал, ГИС слоеве,
анализ на сателитни/аерофото снимки или други подходи и методи. Този предварителен етап
има за цел да улесни реализирането на теренни проучвания и последващото нанасяне на
информацията на картен материал в ГИС формат, съгласуван с ИАОС и БД;
Стратегия, подход и методология
Подобна специализирана задача (проект) се изпълнява за първи път в България в условията на
липса на официално одобрени методики, стандарти и полеви протоколи, особено по
отношение на класификационните 5-степенни системи за оценка на екологичния статус по
хидроморфоложки елементи за качество. Официално валидни са единствено общите насоки
описани в БДС EN 14614:2005 Качество на водата - Ръководство за оценка на
хидроморфологичните характеристики на реки (Water Quality - Guidance standard for assessing
the hydromorphological features of rivers), както и всички аспекти, свързани с
хидроморфологията на реки, описани в Наредба № 13 за характеризиране на повърхностните
води (ДВ, бр. 37/2007) и Наредба № 1 за мониторинг на водите (ДВ, бр. 34/2011).
Дистанционното проучване на 4-те основни реки, предвидени за пълен полеви обход и оценка
на ХМЕК непрекъснатост на реката – Камчия, Велека, Марица и Струма е базирано основно на
сателитни изображения от GoogleEarth, както и допълнително верифициране от следните
източници на информация: ГИС слоеве от JICA, данни от разрешителни за водоползване и
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заустване и др. източници (топография, аеро-фото, други сателитни изображения,
съществуващи емпирични наблюдения и данни).
Целта на дистанционното проучване е да се осигури насочваща информация, която да бъде от
полза за полевите екипи, които ще извършват цялостните обходи с обща дължина от 978 km на
четирите основни реки (Камчия, Велека, Марица и Струма). Това проучване има експресен
характер без да се цели пълна перфектност на събраната информация, поради факта, че
финална тежест навсякъде ще имат подробните полеви изследвания (цялостни обходи), при
които ще се опишат и заснемат основните ХМ характеристики на реките.
Подходът в този случай е насочен към цялостно описание (с географски координати) на всички
видими или предполагаеми ХМ особености и ХТС, които могат да се разпознаят на сателитни
изображения – напр. мостови съоръжения, бентове/баражи, островни системи, някои
корекции, баластриерни езера и баластриери, крайречна растителност и др. (по експертна
преценка).
В някои случаи ХТС и други обекти не се виждат на сателитните изображения (напр. много от
дигите, зауствания на отпадъчни води, брегова ерозия и др.), като частично някои от тези
обекти могат да се нанесат по съществуваща информация (когато има нанесени географски
координати) за дигирани участъци (подробни топографски карти, ГИС слоеве от проект JICA)
или зауствания (от разрешителни за зауствания). Всичко това ще подлежи на детайлно
валидиране на място от полевите екипи, които ще обхождат реките.
Особен случай представлява река Велека, където поради наличието на лонгозен тип гори и
неголямата ширина на реката доста детайли от речното корито не са видими на сателитни
изображения или аерофото снимки. В този случай основно ще се разчита на пълото теренно
обхождане на реката от полевите екипи.
Протоколи за верификация на пункт (дистанционни)
Извършена е дистанционна верификация на всички 82 пункта от контролен мониторинг с цел
облекчаване и подобряване на възможностите за коректен избор на мониторингов ХМ участък
(с дължина 100 – 500 m в зависимост от ширината на реката), който да е представителен за
съответния речен тип и спецификата на всяка река.
За всички пунктове са попълнени протоколи за дистанционна верификация, които са базирани
на GoogleEartrh / Wikimapia и друга съществуваща информация (ако съществува такава): слоеве
от JICA проект, географски карти, информация за мониторинговата мрежа на НИМХ.
Дистанционни проучвания на Камчия, Велека, Марица и Струма
Проведени са дистанционни проучвания на четирите предвидени реки Камчия, Велека,
Марица и Струма.
В някои случаи ХТС и други обекти не се виждат на сателитните изображения (напр. много от
дигите, зауствания на отпадъчни води, брегова ерозия, дълбочинна ерозия и др.), като
частично някои от тези обекти могат да се нанесат по съществуваща информация (когато има
нанесени географски координати) за дигирани участъци (подробни топографски карти, ГИС
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слоеве от проект JICA) или зауствания (от разрешителни за зауствания). Всичко това подлежи на
детайлно валидиране на място от полевите екипи, които извършват цялостни обходи реките.
Особен случай представлява река Велека, където поради наличието на лонгозен тип гори и
неголямата ширина на реката доста детайли от речното корито не са видими на сателитни
изображения или аерофото снимки. В този случай основно ще се разчита на пълото теренно
обхождане на реката от полевите екипи.
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Разграничаване на речните типове и съставни участъци
Извършено е финално разграничаване на речните типове и съставни участъци на четирите основни реки: Камчия, Велека, Марица и Струма, която е
представена в таблиците по-долу:
Табл. 22: Финално разграничаване на речните типове и съставни участъци по река Камчия
Работен
участък

Тип

К01

R2
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Дължина,
кm
(Google)
17

Надм.
Начална
височина,
Описание
точка,
m (Google)
координати
710 ÷ 330 Участък К01 - Лиса планина (Братан 42°59'40"
Тича)
026°16'40"
Извори ÷ вливане на река Черна (при
с. Тича)
Река Голяма Камчия (Тича) извира от
няколко извора в Лиса планина
(Източна Стара планина, м. Тузлука) на
сравнително ниска надморска
височина (около 700 m). Изворите са
малки и започват от 3-4 дерета с
неясно точно местоположение. До
вливане на река Черна долината е
тясна със стръмни склонове и
сравнително бързо течение. Целият
район е с широколистни гори (бук,
габър, воден габър, липи, дъб и др.).
Практически иглолистни гори липсват
дори и в най-горното течение.
Участъкът не е повлиян от човешка
дейност. Типичен планински тип за ЧМ
реки. Условно се смята за пъстървова
зона, но досега в този участък е улавян
само съпътстващия вид лешанка

Крайна
Доминиращ
точка,
субстрат
координати
42 58 12.71 Камъни,
026 26 10.31 чакъл,
скали/канари
и на места
скално легло

Забележки
Тича.
Реката е малка и
протича през Лиса
планина в тесни
долини със стръмни
склонове. Типичен
планински тип на
ниска надморска
височина за ЧМ
район. Висок риск
от наводнения!
Долната граница на
участъка може да
бъде изтеглена
малко по-нагоре
при моста преди
селото! Но засега
остава вливането на
притока Черна!

Работен
участък

К02

Тип

R4
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Дължина,
кm
(Google)

25

Надм.
височина,
m (Google)

330 ÷ 192

Описание

Начална
точка,
координати

(Phoxinus phoxinus)! Единствените села
са: с. Братан (което е нависоко) и с.
Тича. Достъп до повечето места е само
с високо проходим автомобил.
Участък К02 - котловина Герлово
42 58 12.71
Вливане на река Черна ÷ яз. Тича
026 26 10.31
(опашка)
След вливане на река Черна
характерът на долината се изменя първоначално в коритообразна (до с.
Филаретовци и Ябланово) с редуване
на бързеи и вирове, а след това в
трапецовидна пресичайки хълмистата
котловина Герлово. Реката започва да
меандрира. Множество малки
притоци. Основни населени места са:
с. Тича, Орлово, Филаретово, Малко
село, Топузево, Соколарци, Ябланово,
Могилец, Врани кон, Голямо
Църквище, Менгишево.

Крайна
точка,
координати

Доминиращ
субстрат

43 02 02.65 Чакъл,
026 40 02.93 камъни, гр.
пясък, рядко
скално легло

Забележки

Тича.
Вероятно има
известна преходна
зона с планинския
тип в началото на
участъка, която при
бъдещи попрецизни
изследвания следва
да се прецизира с
биологични данни
(По риби участъка е
„мряново-кефалов”,
а не „пъстървов” и
затова е определен
като R4)! Участъкът
може да се раздели
на два подучастъка
- І до след с. Врани
кон (завой с ПС и
праг/забентване) –
по-скалист участък;
и ІІ с. Врани кон,
бента - яз. Тича
(силно
меандриране и

Работен
участък

Тип

Дължина,
кm
(Google)

Надм.
височина,
m (Google)

Описание

Начална
точка,
координати

Крайна
точка,
координати

Доминиращ
субстрат

Забележки
остри завои).

К03

R4*
проло
м
СМ

11.2

145 ÷ 116

К04

R4*
СМ/сла
бо
модиф
ициран
?

11.7

116 ÷ 86
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Участък К03 - Преславски пролом
43 05 32.36
яз. Тича (стена) ÷ Омуртагов мост
026 47 42.98
преди гр. Велики Преслав
Реката влиза в Преславските теснини
(пролом) след яз. Тича, където е с
доста планински условия (въпреки
ниската надм. в.). Реката меандрира
между Преславска планина и
Драгоевска планина. Оттокът е силно
повлиян от яз. Тича, поради което
участъка може да се идентифицира
като СМ. Планинските условия
приключват при Омуртагов мост
преди гр. Велики Преслав, откъдето
започват по-равнинни условия в
пролувиален конус. Липсват значими
притоци, както и населени места в
този участък.
Участък К04 - Велики
43 08 23.28
Преслав/Миланово
026 48 48.58
Омуртагов мост преди гр. Велики
Преслав ÷ вливане на река Врана
Реката излиза от Преславския пролом
и навлиза в хълмиста равнинна
котловина между Шуменско плато,
Провадийско-Роякско плато и
Драгоевска/Преславска планини. В поголямата си част реката е коригирана,

43 08 23.28 Камъни,
026 48 48.58 чакъл,
скали/канари
и на места
скално легло

Тича.
Особен случай на
полупланинския тип
(R4), като реката
преминава през
планински пролом с
някои планински
ХМ елементи.
Оттокът е силно
регулиран от яз.
Тича.

43 11 55.13 Чакъл, пясък, Голяма Камчия.
026 53 29.85 глина, камъни Приема се по
експертно мнение
за особен случай на
полупланински тип
в пролувиален
конус (с някои
равнинни ХМ
елементи), но се
изисква биологична

Работен
участък

Тип

Дължина,
кm
(Google)

Надм.
височина,
m (Google)

Описание
андигирана и изправена, с
изключение на една част в близост до
вливане на Врана, където има
остатъци от естествени крайречни
гори (елши и върби) и известно
меандриране! Липсват значими
притоци. Основни населени места са:
гр. Велики Преслав и с. Миланово.
Участъкат се замърсява от гр. Велики
Преслав. Може да се раздели на два
под-участъка: I подучастък (Велики
Преслав) К04/1 от Омуртагов мост до
последен мост за гр. Велики Преслав
(с доста участъци с блатни
характеристики, заблатявания и бавни
течения, особено преди „Яза”); ІІ
подучастък (Миланово) К04/2 от
последен мост за гр. Велики Преслав
до вливане на река Врана.
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Начална
точка,
координати

Крайна
точка,
координати

Доминиращ
субстрат

Забележки
валидация.
Вероятно на
границата между
силно- и слабомодифицирани
условия, но трябва
да се прецизира в
бъдеще по
биология.
Преди гр. В.
Преслав се намира
голям бент,
наричан от
местните „Яза”,
който взема повече
от 50% от водите на
река Голяма Камчия
(за напояване и
мВЕЦ-Миланово)
не е ясно дали
мВЕЦ-а връща
обратно водите в
реката! (не се
наблюдава такъв
вток по-надолу)

Работен
участък
К05

Тип
R4
СМ
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Дължина,
кm
(Google)
40.5

Надм.
Начална
височина,
Описание
точка,
m (Google)
координати
86 ÷ 42
Участък К05 – Салманово/Смядово
43 11 55.13
Вливане на река Врана ÷ вливане на
026 53 29.85
Река Лопушна (Арковна)
Реката е със запазено меандриране и
остатъци от крайречни гори след
вливане на р. Врана до района на с.
Мараш. След това е силно коригирана,
изправена, андигирана и обезлесена
до р. Поройна с множество
земеделски земи по двата бряга. В
края на участъка се намира на левия
бряг, голямата баластриера "Радко
Димитриево" с доста значимо
кариерно езеро (445 х 75 m, ≈ 27 дка).
Липсват съществени притоци. Основни
населени места в участъка са: с. Хан
Крум, Мараш, Салманово, Радко
Димитриево. Реката по-надолу
продължава да е силно
модифицирана, изправена, с отрязани
меандри (прилича на канал)! Има
серия от отрязани меандри на десния
бряг. Силно органично замърсяване от
река Поройна (Шумен) и река Стара
(влива се при с. Ивански) (вероятно
животновъдни ферми). Значителна
дънна ерозия и вкопаване на реката. В
района на с. Желъд започват да се
появяват малки крайречни гори,
влажни зони и релефът става по-

Крайна
Доминиращ
точка,
субстрат
координати
43 02 26.15 Чакъл, пясък,
027 12 12.30 глина,
органична
тиня (рядко).

Забележки
Голяма Камчия.
Участъкът се
приема за силно
модифициран
полупланински тип
(R4) тип – но има и
наличие на доста
глина и пясък. Поголяма част е СМ и
повлияна от
замърсяване (от
Търговище и река
Врана, както и от
Шумен, река
Поройна/Боклуджа
и река Стара при с.
Ивански). Целият
участък се приема
за силно
модифициран.
Разделя се на два
подучастъка: I
подучастък
(Салманово) К05/1
от река Врана до
река
Поройна/Боклуджа
(13.7 km); ІІ
подучастък
(Смядово) К05/2 от

Работен
участък

Тип

Дължина,
кm
(Google)

Надм.
височина,
m (Google)

Описание

Начална
точка,
координати

Крайна
точка,
координати

Доминиращ
субстрат

планински. По-значим приток е река
Брестова (от Смядово, десен приток),
която е пресъхваща. Населени места в
този подучастък са: с. Ивански,
Кълново, Бял бряг, Янково, Желъд и
Арковна.
К06

R4*
проло
м

5.8

42 ÷ 37

К07

R4/R10

5.3

37 ÷ 32
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Участък К06 - Аркотински пролом
Река Лопушна (Арковна) ÷ въжен
мост от с. Камен дял за Гара
Партизани
Аркотинският пролом се намира
между Роякското плато и
Лопушанските възвишения. Нарича се
още Лопушански или Арковненски
пролом. Липсват значими притоци в
участъка. Един от малкото участъци,
който като цяло не е модифициран по
Камчия. Типологията на участъка е
вероятно особен случай на
полупланински тип със скални
елементи („пролом”). Населените
места са далеч от реката: с. Черни
връх, Партизани и Камен дял.
Участък К07 - Красимир
въжен мост от с. Камен дял за Гара
Партизани ÷ Река Сладка вода (Мечи
дол) (минава покрай с. Боряна)
Липсват значими притоци в участъка.
Населените места са далеч от реката:

Забележки
река
Поройна/Боклуджа
до река Лопушна
(Арковна) (26.8 km).

43 02 26.15
027 12 12.30

43 01 17.79 Скали, скално
027 15 24.88 легло, чакъл,
пясък, глина,
камъни.

Голяма Камчия.
Реката навлиза в
пролом, но няма
толкова планински
елементи в ХМ
отношение. Къс
речен участък, но
поради слабомодифицирания си
х-р е добре да се
отдели, като
отделен хомогенен
ХМ участък.

43 01 17.79
027 15 24.88

43 02 19.06 Чакъл, пясък,
027 18 12.99 глина

Голяма Камчия.
Значителни
участъци с бавни
течения и слаб
наклон! Дигиране и
корекции.

Работен
участък

К08

Тип

R10
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Дължина,
кm
(Google)

27.8

Надм.
височина,
m (Google)

32 ÷ 16

Описание

Начална
точка,
координати

с. Комунари, Красимир и Боряна.
Реката е коригирана на много места,
но засега се преценява, като слабо
модифициран речен участък. Реката е
със слаб наклон и вкопана. Множество
обработваеми земи по двата бряга в
участъка преди гр. Дългопол.
Преходна зона между полупланински
условия и равнинни условия!
Участък К08 – Дългопол-Цонево43 02 19.06
Гроздьово
027 18 12.99
Река Сладка вода ÷ с. Дъбравино
(шосеен мост)
В участъка не се вливат значими
притоци, освен много големия десен
приток река Луда Камчия и река
Елешица (и двете силно
модифицирани от язовири). Населени
места са: гр. Дългопол, с. Сава (не е на
реката), с. Величково, с. Цонево и с.
Гроздьово. В долната част на участъка
има няколко малки отрязани меандри.
Реката е коригирана (изправена и
андигирана), но дигите често са
далече от реката и замърсена от гр.
Дългопол. Река Луда Камчия се влива
с два големи ръкава. Учасктък К08
свършва при шосеен мост в началото
на с. Дъбравино, от където започва
границата на биосферен резерват

Крайна
точка,
координати

Доминиращ
субстрат

Забележки
Дълбочинна
ерозия. Приема се
за преходен тип
R4/R10 и слабо
модифициран
речен участък (по
експертно мнение).

43 03 00.08 Пясъци, глина, Голяма Камчия.
027 35 25.14 органична
Хълмист участък, но
тиня, чакъл
реката се приема
вече за типичен
равнинен тип R10.
Участъкът се
приема за слабо
модифициран по
експертно мнение,
въпреки,
съществуващите
диги и отрязани
меандри!
Точната граница на
биосферния
резерват „Лонгоза”
и лонгозните гори
започва на около
400 m преди
шосейния мост при
с. Дъбравино по

Работен
участък

Тип

Дължина,
кm
(Google)

Надм.
височина,
m (Google)

Описание

Начална
точка,
координати

„Лонгоза”.

К09

R10
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27.7

16 ÷ 0

Участък К09 - Лонгоза
с. Дъбравино (шосеен мост) ÷ устие
на река Камчия
Типична равнинна лонгозна зона на
Долна Камчия. В миналото с
множество заливаеми територии,
понастоящем коригирана с отрязани
меандри.Основните населени места
са: с. Дъбравино, с. Круша. Река
Камчия след с. Венелин започва да
навлиза между Момино плато и
Камчийска планина. Участъкът има
слабо модифициран характер до
шосейния мост в м. Пода. По десния
бряг е изградена НС "Долни Чифлик" с
множество канали и съоръжения. В
средата на участъка на левия бряг е
разположено с. Круша и големите
рибарници след него. Типична
лонгозна заливаема зона на река

Крайна
точка,
координати

Доминиращ
субстрат

Забележки
десния бряг!

43 03 00.08
027 35 25.14

42 09 24.87 Пясъци, глина, Камчия (долна,
024 53 55.30 органична
лонгозна част).
тиня.
При с. Дъбравино
започва типичната
лонгозна (равнинна
и заливаема) част
на долното течение
на река Камчия
(биосферен
резерват
„Лонгоза”). Долната
част на участъка е
силно гориста,
неповлияна с
лонгозен характер.
Вероятно има
малка
(незначителна)
преходна зона със
солените води на

Работен
участък

Тип

Дължина,
кm
(Google)

Надм.
височина,
m (Google)

Описание
Камчия, която е подприщена от Черно
море. Доста гориста и хълмиста
(между Момино плато и Камчийска
Стара планина), но самата река има
равнинен вид. Участъкът е
изключително специфичен за
условията на България и подобен тип
участъци се срещат само в ЧМ
басейнов район (Велека, Ропотамо,
Китенска - Караагач и др.). Висок риск
от наводнения.
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Начална
точка,
координати

Крайна
точка,
координати

Доминиращ
субстрат

Забележки
Черно море
(необходима е
валидация по
време на
маловодие).

Табл. 23: Финално разграничаване на речните типове и съставни участъци по река Велека
Работен
участък

Тип

V01

R2
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Дължина,
Надм.
кm
височина, m
Описание
(Google)
(Google)
22
269 ÷ 190 Участък V01 - Моряне/Ковач
TR граница ÷ вливане на река
Чурка (десен приток, след моста
"Ковач")
Река Велека е трансгранична и
извира от карстови извори в
турската част на планината
Странджа (около 24 km протича в
турска територия). Цялата река в Бя попада в границите на ПП
Странджа. Достигайки българската
граница, реката протича около 2.3
km по BG-TR граница, след което
навлиза изцяло на българска
територия при 42 04 19.41 N 027 19
44.50 E, 264 m (където се влива
десен турски приток). В този
участък реката и силно обрастла с
широколистна растителност, като
бреговете са скалисти и стръмни.
Има множество малки притоци повечето пресъхващи, като позначимите са: Дълбокия дол (ляв) и
Върлия дол (десен). Липсват
населени места. ЗМ Моряне
обхваща около 3 km от дължината
на реката (свършва около 3.5 km
преди новия мост в м. Ковач). В

Начална
точка,
координати
42 03 37.62
027 20 30.23

Крайна
Доминиращ
точка,
субстрат
координати
42 04 45.60 Камъни,
027 25 53.72 чакъл,
скали/канари
и на места
скално легло.

Забележки
Велека има
съществени
особености в
типологията, като
планинския и
полупланински
типове слизат на
много ниска
надморска височина.
V01 е типична
планинска пъстървова
зона! Морфологията
на участъка е силно
променена след
стихийното
наводнение през
2005/2006 г. - много
щети (паднал мост за
с. Евренозово и
стария мост в м.
Ковач). Много труден
достъп - само с
високопроходим
автомобил.

Работен
участък

Тип

Дължина,
Надм.
кm
височина, m
(Google)
(Google)

Описание
края на участъка има изграден нов
висок шосеен мост на
международен път Е87 в близост
до стария мост, който е пострадал
тежко от наводнението през 2005 г.
Река Чурка е десен приток, който се
влива на 1.3 km след новия мост в
близост до хотел "Рибарника" (190
m преди вливането във Велека).
Крайречна растителност основно от
черна елша и брястове е напълно
унищожена от наводнението (2005)
– в процес на постепенно
възстановяване (издънкови,
храстовидни в момента). В реката и
по бреговете има натрупано
огромно количество мъртва
дървесина, което на места изцяло
прегражда реката и блокира
бреговете. Типчина система
бързей-вир. Една единствена
миграционна бариера за риби
(h=3.5 m) – отвесен праг (зидани
камъни), образуващ много голям
вир (стар канал на десния бряг). По
сведение на местните хора,
пъстървата се среща над него. Под
прага се струпва риба, която не
може да премине. Всички въжени и
други мостове са унищожени от
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Начална
точка,
координати

Крайна
точка,
координати

Доминиращ
субстрат

Забележки

Работен
участък

Тип

Дължина,
Надм.
кm
височина, m
(Google)
(Google)

Описание

Начална
точка,
координати

Крайна
точка,
координати

42 04 45.60
027 25 53.72

42 03 37.27 Чакъл,
027 34 24.84 камъни, гр.
пясък,
скално легло,
скали,
варовикови
отлагания.

Доминиращ
субстрат

Забележки

стихийното наводнение през 2005
г. Значителни акумулации от гр.
пясък, чакъл и валчести камъни.
V02

R4
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29.8

190 ÷ 95

Участък V02 - Петрова нива
Вливане на река Чурка ÷ вливане
на река Айдере (Мечи дол)
След вливане на река Чурка
характерът на долината се изменя
започва редуване на бързеи и
вирове, и силно меандриране (наймеандриращия участък на Велека)
в планински и скалисти условия.
Сравнително хомогенен и
еднотипен участък. Множество
малки пресъхващи дерета. Липсват
населени места. Следи от стихийно
наводнение (2005/2006 г.). В този
участък се влива най-големия
приток на Велека - река Младежка
(ляв приток) на около 2.8 km преди
вливането на река Айдере.
Много труден достъп- освен устие
на река Младежка. Типична
система бързей-вир, с големи
вирове на места.

Вероятно е смесен
планински с
полупланински тип,
или особен случай на
планинския тип на
много ниска
надморска височина!
Около 3 km реката
протича като граница
на ЗМ Кривинозово, а
веднага след това 20
km учстък преминава
през ЗМ "Велека".
Типичен кефалов
участък. До преди 10
години се е срещала и
балканска пъстърва,
но е изчезнала след
големите наводнения
през 2005/2006 г.,
когато
морфологичните
условия са се
променили.

Работен
участък

Тип

V03

R4*
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Дължина,
Надм.
Начална
кm
височина, m
Описание
точка,
(Google)
(Google)
координати
43.5
95 ÷ 26
Участък V03 - Качул
42 03 37.27
Река Айдере ÷ с. Кости (шосеен
027 34 24.84
мост в началото на селото)
Река Велека става значително поголяма след вливане на големите
притоци Младежка и Айдере
(които са пъстървови реки).
Последните два се формират от
големи карстови извори с
целогодишен дебит. Реката започва
да образува островни форми от
наносни отложения и
многоръкавност в някои случаи.
По-значим приток е единствено
Дяволския дол (десен приток),
който се влива на около 2.8 km
преди моста в м. Качул. Островни
форми и наносни отложения от
чакъл и пясък след моста в м.
Качул. Реката има полупланински
характер по ХМ. Множество
незначителни и пресъхващи малки
притоци, от които по-значим е
Дяволски дол (ляв приток).
Участъкът в момента е типична
кефалова зона, но в миналото
(преди наводненията 2005 г.) е бил
долна граница на пъстървовата
зона!

Крайна
Доминиращ
точка,
субстрат
координати
42 03 34.13 Камъни,
027 46 34.02 чакъл,
скали/канари
и на места
скално легло

Забележки
Вероятно особен
случай на
полупланинския тип
(R4), като реката e
силно повлияна от
карстови води
(армирано дъно и
варовикови
отложения) и пясъчни
отложения в долната
част на участъка. В
миналото това е било
границата на
пъстървовата зона, но
след голямото
наводнение през 2005
г. пъстървовата зона
се е изтеглила силно
нагоре към турската
граница. В участъка се
извършва добив на
баластра (преди с.
Кости).

Работен
участък
V04

V05

Дължина,
Надм.
Начална
Тип
кm
височина, m
Описание
точка,
(Google)
(Google)
координати
R4/R10
22.4
26 ÷ 9
Участък V04 – Кости-Бродилово
42 03 34.13
Мост на с. Кости ÷ 7 кm след с.
027 46 34.02
Бродилово (начало на подприщен
от Черно море участък).
Реката е със запазено меандриране
и развити крайречни гори. Реката
забавя течението си, като вировете
стават много по-големи и дълги, но
запазва обща структура "бързей вир". Реката приема множество
малки притоци (повече десни), като
най-значим е река Еленица.
Участъкът приключва с начало на
подприщен от Черно море участък
(без бързеи).
R10
9
9÷1
Участък V05 - Синеморец
42 04 53.37
(+R16)
7 кm след с. Бродилово ÷ устие при 027 51 37.07
с. Синеморец
Реката навлиза в типичната
лонгозна зона, като е подприщена
от Черно море при устието си (с.
Синеморец). Типични лонгозни
заливаеми гори, много бавно
течение и липса на бързеи. В този
участък преди устието си реката е
плавателна за малки лодки и се
използва за туризъм. Типичният
черноморски речен лиман е с
дължина между 2.7 и 8.2 km, но се
изисква валидация по соленост и
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Крайна
Доминиращ
точка,
Забележки
субстрат
координати
42 04 53.37 Чакъл, пясък, Вероятно преходен
027 51 37.07 камъни.
тип между
полупланинските
условия и равнинния
R10. Изисква се
прецизна биологична
валидация поради
ниската надморска
височина.

42 04 09.58 Пясък, чакъл, Типичен равиннен тип
027 58 05.85 органична
за големи ЧМ реки
тиня.
(R10). В края на
участъка (при устието)
има преходна зона с
морските солени води
с неизяснена
дължина. Вероятна
дължина на
преходната зона е
между 2.7 и 8.2 km но
се изисква прецизно
валидиране с физикохимия (соленост) по
време на маловодие

Работен
участък

Тип

Дължина,
Надм.
кm
височина, m
(Google)
(Google)

Описание
биология. В долната част на
участъка навлизат различни морски
риби (най-много морски кефал).
Типичен вид риба за V05 е
лупавеца, който извършва локални
миграции нагоре срещу течението
за размножаване.
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Начална
точка,
координати

Крайна
точка,
координати

Доминиращ
субстрат

Забележки
и биология!

Табл. 24: Финално разграничаване на речните типове и съставни участъци по река Марица
Работен
участък

Тип

М01

R1

M02

R3
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Дължина,
Надм.
Начална
Крайна
Доминиращ
кm
височина,
Описание
точка,
точка,
субстрат
(Google) m (Google)
координати координати
5
2378 ÷ 1810 Участък М01 - Маричини езера
42° 09'40"
42 11 24.03 Големи
Маричини езера ÷ вливане на река
23° 36'00"
023 38 24.95 валчести
Права Марица (преди х. Марица)
камъни,
Река Марица извира от глациалните
скали/канари
Маричини езера (пряспа над Горното
и на места
Маричино езеро в Маричин циркус),
скално легло
които са две: Горното езеро, с площ 2,2 ха
и дълбочина 11 m; Долното езеро е с
площ 1,1 ха и е дълбоко 5 m.
В този участък е типична алпийска зона.
Има два малки десни притока: Скална
Марица и по-големия Права Марица.
Липсва достъп с автомобил.
12.3
1810 ÷ 867 Участък М02 – х. Марица-Ибър
42 32 16.93 42°16'54.33" Валчести
Вливане на река Права Марица (х.
023 15 29.80 023°41'07.55" камъни
Марица) ÷ вливане на река Ибър (с.
(големи и
Радуил)
малки);
Особен високо планински случай на
скали/канари
планинския тип с бурно течение и скални
и на места
дефилета/проломи (преди с. Радуил);
скално легло
Саръгьолски поток е значим ляв приток в
близост до ГД-Марица. Достъп само с
високопроходим автомобил.

Забележки
Горна Марица
Река Марица се
нарича Голяма
Марица или Лява
Марица. Попада
в Централен
Рилски Резерват
на НП Рила.

Горна Марица
Високо
планински
участък с
множество
естествени и
някои изкуствени
бариери за
балканската
пъстърва. Горната
част попада в НП
Рила (Парков
Участък Боровец)

Работен
участък

Тип

М03

R3
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Дължина,
кm
(Google)
9,18

Надм.
Начална
Крайна
Доминиращ
височина,
Описание
точка,
точка,
субстрат
m (Google)
координати координати
867 ÷ 618 Участък М03 - Долнобанска котловина
42°16'54.33" 42°18'54,88" Камъни,
Вливане на река Ибър ÷ вливане на река 023°41'07.55" 023°46'05,95" валчести
Долнобанска Бистрица (десен приток)
камъни, едър
Преминава през част от Костенецкочакъл на места
Долнобанска котловина. Стабилизирани
скално легло
широки острови. Субстрат – камъни,
валчести камъни, едър чакъл на места
скално легло. Добри развита и запазена
крайречна растителност от елша и върба.
Липсва значимо антропогенно
въздействие. Малки водовземания са
стопански цели – напояване на градини,
лични стопанства.
По-значими притоци са: река Сливница
(ляв), Гуцалска (ляв), Долнобанска
Бистрица (десен) и Очушница (ляв).
Основни населени места: с. Радуил, с.
Марица, гр. Долна Баня. Участъкът е
повлиян от баластриери (преди гр. Д.
Баня). Горната част на участъка се
характеризира с особени стабилизирани
широки острови (с гори или ливади) с
дължина до 400 m.

Забележки
Горна Марица
Типичен
планински
участък.

Работен
участък

Тип

М04

R3

Дължина,
кm
(Google)
10,79

М05

R5

12,1
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Надм.
височина,
Описание
m (Google)
618 ÷ 478 Участък М04 - Костенецка котловина
Вливане на река Долнобанска Бистрица
÷ река Очушница
Участъци с изземване на наноси и
образуване на кариерни езера. Някой
кариерни езера са в процес на
стабилизиране на биотопите и оформяне
на влажни зони. Микроязовири на
отстояние 30 – 80 м от реката по левия и
десния бряг. Участъка е андигиран по
десния бряг. Прагове в речното корито.
Участъкът е силно повлиян от
замърсяване – Долна баня и Костенец.
Корекции в Костенец. Субстрат, камъни,
едър чакъл, по малко валчести камъни,
на места скално легло. Заустване на
значителен брой дерета - десни притоци.
478 ÷ 378 Участък М05 – Момина клисура
Река Очушница ÷ Изтичало на каскадата
Белмекен-Сестримо
Субстрат – едри камъни, едър чакъл на
места скално легло. В участъка има
значими процеси на отлагане на наноси
от едър чакъл в речното легло след
устието на р. Костенецка (Стара).
Крайречни хабитати – редуване на
дървесна растителност от върба, порядко примесена с елша с открити тревни
и високотревни съобщества. Липсват
значими антропогенни въздействия –

Начална
Крайна
Доминиращ
точка,
точка,
субстрат
координати координати
42°18'54,88" 42°17'42,00" Камъни, едър
023°46'05,95" 023°52'41,57" чакъл, по
малко
валчести
камъни, на
места скално
легло.

42°17'42,00" 42°13'55,32" Едри камъни,
023°52'41,57" 023°57'10,65" едър чакъл на
места скално
легло.

Забележки
Горна Марица.
Участъкът
преминава през
долната част на
КостенецкоДолнобанска
котловина.
Типичен
планински
участък.

Горна Марица.
Реката навлиза в
полупланинският
чакълест тип.

Работен
участък

Тип

Дължина,
кm
(Google)

Надм.
височина,
m (Google)

Описание

Начална
точка,
координати

Крайна
точка,
координати

Доминиращ
субстрат

Забележки

основно брегоукрепване в района на с.
Габровница.
М06

R5 (СМ)

5.37

378 ÷ 316

М07

R5/ R12

27,9

319 ÷ 205
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Участък М06 – Момина клисура
42°11'14.10" 42°12’57.65” Камъни, чакъл,
Изтичало на каскадата Белмекен024°18'01.08" 024°01’08.40” по рядко едри
Сестримо ÷ Река Яденица
валчести
Момина клисура разделя планините
камъни
Източна Рила и Ихтиманска Средна Гора
(Септемврийски рид). Река Яденица е
географската граница между Рила и
Родопите. Вероятно особен случай за
полупланинска река, която протича в
клисура. Съществува СМ част, която
практически започва от изтичалото на
каскадата Белмекен-Сестримо при с.
момина клисура (ВЕЦ-Момина клисура) и
включва гр. Белово.
Субстрат – камъни, чакъл, по рядко едри
валчести камъни.
Коригиран участък в Белово. Речния
участъка е силномодифициран.
Населени места: с. Момина клисура и гр.
Белово.
Участък М07 - Септември
42°12’57.65” 42°11'14.10" Субстрата се
Река Яденица ÷ Река Тополница
024°01’08.40” 024°18'01.08" променя
Постепенен преход от чакълест към
плавно от
равнинен тип реки. Реката постепенно
камъни и
навлиза в Горнотракийската равнина с
чакъл към
обработваеми земи по двата бряга.
чакъл и пясък.
Плавно в рамките на участъка се промена

Горна Марица.
Представителен
полупланински
участък.

Последен участък
от Горна Марица.
Река Марица
навлиза в
равнинна зона.
На левия бряг са
разположени

Работен
участък

Тип

Дължина,
кm
(Google)

Надм.
височина,
m (Google)

Описание
субстрата от камъни и чакъл към чакъл и
пясък. Вероятно преходна зона между
полупланинския тип и равнинния тип.
Значимо антропогенно въздействие –
кариери, образуване на кариерни езера,
андигиране. Значимо акумулиране на
наноси. Променена крайречна
растителност.
Сериозно замърсяване от гр. Белово в
началото на участъка.
Липсват по-значими притоци от реките
Яденица и Чепинска.
Населени места: гр. Белово, с.
Мененкьово, гр. Септември, с. Злокучене,
с. Ковачево, Звъничево и Мокрище..
По-важни обекти в терасата на участъка
са: рибарници - с. Звъничево,
баластриери Бошуля-2, Бошуля-3,
Звъничевски вир и др. Има един значим
бараж в района на Звъничево, наречен
"Капаците". Питейни сондажи за гр.
Пазарджик при с. Мокрище.
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Начална
точка,
координати

Крайна
точка,
координати

Доминиращ
субстрат

Забележки
останките от
древния град
Емпорион
Пистирос (м/у с.
Мененкьово и
моста за
Септември) на
площ около 25 ха.
Долната част на
участъка е в
Средна Марица
(Горнотракийска
низина,
Пазарджишко и
Пловдивско поле)
Реката навлиза в
котловина и
значително
забавя течението
си. Вероятно
преходна зона на
полупланинския с
равнинния тип.

Работен
участък

Тип

М08

R12
СМ

М09

R12
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Дължина,
кm
(Google)
8.7

22

Надм.
височина,
Описание
m (Google)
205 ÷ 196 Участък М08 - Пазарджик
Река Тополница ÷ Река Луда Яна
Липсват значими притоци в участъка.
Населени места: гр. Пазарджик,
Мирянци, с. Синитово. Реката е
коригирана и трябва да бъде СМ речен
участък. Преди река Луда Яна се зауства
ГПСОВ-Пазарджик (ляв бряг). В гр.
Пазарджик има много голям остров
(дължина - 1.5 km) - превърнат в зона за
отдих - парк "Свобода" със спортни
площадки и изкуствено езеро. След него
има бараж на река Марица. Левият ръкав
на острова е обикновено сух, поради
вдълбаването на десния ръкав. В
участъка има 6 моста - вкл. 3 моста,
свързващи острова с брега.
196 ÷ 168 Участък М09 - Стамболийски
Река Луда Яна ÷ Река Въча
В участъка се влива значимия десен
приток - река Стара (Пещерска). Населени
места: с. Огняново, Хаджиево, Три
водици, Говедаре, гр. Стамболийски и с.
Цалапица. В терасата на реката има
различни обекти: утаител на варов завод
"Огняново", рибарници - с. Три водици - 2
бр., стари рибарници при с. Говедаре
(бивша река), лагуна на свинеферма при
гр. Стамболийски, басейни на ПСОВ на
завод за хартия "Целхарт" -

Начална
Крайна
Доминиращ
точка,
точка,
субстрат
координати координати
42°11'14.10" 42°09'18.30" Пясъци, чакъл
024°18'01.08" 024°22'57.47"

42°09'18.30" 42° 08'50.88" Пясъци, чакъл
024°22'57.47" 024° 36'52.42

Забележки
Средна Марица.
Значителни
участъци с бавни
течения и зони на
акумулация!
Дигиране и
корекции.
Дълбочинна
ерозия. Приема
се за типичен
равнинен тип R12
и силно
модифициран
речен участък.

Средна Марица.
Типичен
равнинен участък
с различни
въздействия дигиране,
водовземания,
замърсяване и
др.

Работен
участък

Тип

Дължина,
кm
(Google)

Надм.
височина,
m (Google)

Описание

Начална
точка,
координати

Крайна
точка,
координати

Доминиращ
субстрат

Забележки

Стамболийски, сметище на Пловдив и
Пазарджик - при с. Цалапица, рибарници
при с. Цалапица. Преди моста за
Стамболийски е изграден голям бараж,
от който започва главния напоителен
канал "Правата вада" (Ени арк) на левия
бряг, отнемащ значително количество
води.
М10

R12
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8.6

168 ÷ 164

Участък М10 - Оризаре
42° 08'50.88"
Река Въча ÷ Река Дермендере
024° 36'52.42
(Дерменделийка, Първенецка,
Храбринска, Тъмръш, Тембриш,
Лилковска-Ситовска)
Единствен приток е река Потока (ляв).
Единствено населено място е с. Оризаре.
Участъкът е силно повлиян от водите на
река Въча (изпускания на студени води от
ВЕЦ-Кричим). Изградени са три значими
бента (2 бр. при с. Оризаре, 1 бент при
шосеен мост на 6-ти км). Участъкът е
повлиян силно от баластриери - по левия
бряг (веднага след вливане на Въча) и
при с. Оризаре. Типична равнинна зона
на Марица.

42 08 33.89 Пясъци, чакъл
024 41 53.22

Средна Марица.
Повлиян участък
от баластриери!
ЗМ "Нощувка на
малък корморан"
преди моста на 6ти км. Питейна
зона - сондажи за
гр. Пловдив. Края
на участъка
достига до парк
"Острова" на гр.
Пловдив, където
се влива десния
приток
Дермендере.

Работен
участък

Тип

Дължина,
кm
(Google)
7.6

М11

R12
СМ

М12

R12

13,7

М13

R12

8,6
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Надм.
височина,
Описание
m (Google)
164 ÷ 155 Участък М11 - Пловдив
Река Дермендере ÷ река Пясъчник
По-голяма част от участъка се покрива от
корекцията на гр. Пловдив, което
обуславя СМ характер. Има изградени 4
шосейни моста, 1 ЖП-мост, 1 пешеходен
мост и голям бараж със саваци в края на
участъка. В гр. Пловдив има голям остров,
наречен "Адата" (700 х 240 m), пресечен
от шосеен мост.
155 ÷ 148 Участък М12 - Скутаре / Рогош
Река Пясъчник ÷ Река Стряма
Равнина зона, субстрат – пясъци и чакъл.
Акумулиране на наноси по бреговете –
стабилизиране, стари речни корита.
Стабилизирани острови. В по голямата си
част участъка е със запазена крайречна
растителност – върби, тополи, елша, на
места с консервационна значимост.
Значими притоци – р. Пясъчник, р.
Чепеларска, р. Стряма.
От десния бряг се зауства ГПСОВ-Пловдив
с дълъг 2.2 km открит канал ("Мръсната
вада"), като река! Участъкът е повлиян от
добив на баластра в реката.
148 ÷ 138 Участък М13 - Садово
Река Стряма ÷ Река Черкезица
В участъка са изградени са два по-големи
бента за напояване: Манолски колектор с
голям канал на левия бряг; и бент преди

Начална
точка,
координати
42 08 33.89
024 41 53.22

Крайна
Доминиращ
точка,
субстрат
координати
42 09 42.91 Пясъци, чакъл
024 46 48.67

42 09 42.91
024 46 48.67

42 09 33,82 Пясъци, чакъл
024 56 08,80

Средна Марица.
Питейни сондажи
за гр. Пловдив ПС "Изток" .
Множество
баластриери в
реката.

42 09 33,82
024 56 08,80

42 09 11,10 Пясъци, чакъл
025 03 06,61

Средна Марица.
Участъкът е
повлиян
донякъде от
баластриери,

Забележки
Средна Марица.
Силно
модифициран
речен участък корекция на гр.
Пловдив.

Работен
участък

М14

Тип

R12
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Дължина,
кm
(Google)

25.4

Надм.
височина,
m (Google)

Описание

138 ÷ 120

с. Поповица с ПС. Антропогенна редукция
на крайречната растителност основно по
левия бряг, съчетана с ерозия на брега.
В участъка има стабилизирани наноси по
брега с образуване на стари речни
ръкави и мъртвици – много характерно в
района преди устието на р. Черкезица.
Острови и островни групи –
стабилизирани. Липсват значими
притоци.
Липсват населени места на самата река.
По принцип в района са селата: Маноле,
Садово, Чешнигирово, Братя Чалъкови.
Участък М14 - Първомай
Река Черкезица ÷ Река Мечка
Типична равнинна река с множество зони
на акумулация (пясъчни коси) и островни
системи. Два леви притока с малък отток:
река Селска и Омуровска. Реката е
повлияна от балстриери и един голям
бент (при с. Крушево). Наличие на доста
големи острови: о-в Адата (с. Виница)
(750 х 420 m), Шарения о-в (ЗМ Шарен
Гого) и др. Основни населени места (без
да са непосредствено на реката) са: с.
Поповица, Милево, Мирово, Виница,
Градина, Крушево и гр. Първомай.

Начална
точка,
координати

Крайна
точка,
координати

Доминиращ
субстрат

Забележки
бентове и канали,
включително
сериозна брегова
и дънна ерозия. В
края на участъка
се зауства от
десния бряг
силно замърсен
канал (органично
замърсяване).

42 09 11,10
025 03 06,61

42 07 14.60 Пясъци, чакъл
025 16 22.10

Средна Марица.
Умерено течение
преди навлизане
в Кресненското
дефиле.
Сравнително
дълъг участък със
сравнително
запазена
крайречна
растителност особено по
островите.

Работен
участък

Тип

М15

R12
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Дължина,
кm
(Google)
28,7

Надм.
височина,
Описание
m (Google)
120 ÷ 99 Участък М15 – Скобелево - Крум
Река Мечка ÷ Река Банска
В участъка има множество стари
баластриери и кариерни езера в процес
на стабилизиране и превръщане им в
много характерни за участъка влажни
зони.
Острови и островни системи с характерна
дървесна растителност.
Доминира пясъчното дъно и множество
пясъчни коси (при ниски води) и
островни системи. Доста обезлесен
участък. Два-три неголеми бента
(скъсани) в района на с Ябълково, където
са разположени и питейни сондажи за
Хасково и Димитровград.
Притоците в участъка са: река Текирска
(ляв) и река Бяла (десен), която се влива
при устието на Каялийка и р. Стара река.
Населени места: с. Добри дол,
Караджалово и Скобелево, с. Сталево,
Златна ливада, Ябълково, Великан, Крум
и кварталите Черноконьово и Вулкан на
гр. Димитровград..

Начална
точка,
координати
42 07 14.60
025 16 22.10

Крайна
Доминиращ
точка,
субстрат
координати
42 03 48.79 Пясъци, чакъл
025 33 49.48

Забележки
Средна/Долна
Марица.
Последен участък
от протичането
на Марица през
Горнотракийската
низина. След това
реката навлиза в
Долна Марица и
по-конкретно в
хълмиста
местност между
Чирпанските
възвишения и
Родопите.

Работен
участък

Тип

М16

R12

Дължина,
кm
(Google)
14.6

М17

R12

16.6
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Надм.
височина,
Описание
m (Google)
99 ÷ 86
Участък М16 - Димитровград
Река Банска ÷ Река Мартинка
Участъкът включва урбанизираната зона
на гр. Димитровград с различни
зауствания на битови и индустриални
води. Реката е повлияна от голям бент
(праг) с ПС при с. Брод и множество
баластриери. Липсват значими притоци,
освен малката река Меричлерска (ляв
приток). Населените места са: гр.
Димитровград, с. Брод и с. Черногорово.
86 ÷ 78
Участък М17 - Симеоновград
Река Мартинка ÷ Река Сазлийка
Участък с хълмист характер и множество
акумулации. Река Марица преминава
през хълмист участък в района на Злато
поле, Нова Надежда, Райново до
Симеоновград. Акумулиране на наноси и
образуване на неголеми стабилизирани
острови, оформящи дълги островни
групи. Локални участъци с ерозия на
бреговете. Поредица от малки бентове и
прагове без да представляват
миграционни бариери за рибната фауна.
В участъка има стари кариерни участъци
в района на с. Райново – ляв бряг със
стабилизирани кариерни езера –
оформени влажни зони. Активен участък
с изземване на наноси около 0,7 – 0,9 км
преди устието на р. Юручка.

Начална
точка,
координати
42 03 48.79
025 33 49.48

Крайна
Доминиращ
точка,
субстрат
координати
42 01 47.99 Пясъци,
025 42 03.00 чакъли

42 01 47.99
025 42 03.00

42 01 49.80 Пясъци,
025 52 27.87 чакъли

Забележки
Долна Марица.
Значителни
акумулации от
пясък в река
Марица.
Множество
острови обрастли
с дървесна
растителност.

Долна Марица.
Реката протича в
хълмист район,
като преди
Симеоновград и
двата бряга са
много високи и
хълмисти.

Работен
участък

М18

Тип

R12
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Дължина,
кm
(Google)

66,8

Надм.
височина,
m (Google)

72 ÷ 44

Описание

Начална
точка,
координати

Започва с голям коригиран меандър - ЗМ
Злато поле (L на меандъра = 3.3 km). И
сравнително запазен участък преди
Симеоновград. Наличие на баластриери в
района на с. Злато поле. В края на
участъка реката протича през
урбанизираната територия на гр.
Симеоновград (Марица). Основни
населени места са: с. Злато поле, Нова
Надежда, Райново, Константиново и гр.
Симеоновград.
Участък М18 – Преславец - Свиленград
42 01 49.80
Река Сазлийка ÷ Граница на България
025 52 27.87
В участъка има значимо акумулиране на
наноси, стабилизирани със стари речни
ръкави, стабилизирани острови най-често
в групи. Участъци със запазена крайречна
растителност. Поредица от бентове от
които най-значимите са в района на с.
Доситеево и при гр. Харманли. Значимо
водохващане с пет последователни бента
при ПС Бисер. Локални ерозии на
бреговете без дълги участъци.
Значителна дълбочинна ерозия
В началото на участъка има един значим
остров Хаджиева лъка (670 х 200 m), след
който има остатъци от стари меандри по
десния бряг. При устието на река
Харманлийска е разположен един от найголемите острови по Долна Марица (в

Крайна
точка,
координати

Доминиращ
субстрат

41 44 25,31 Пясъци,
026 13 32,55 чакъли

Забележки

Долна Марица.
След река
Съзлийка,
Марица протича
през хълмист
район между
планините Сакар
и Източни Родопи
до границата.
Реката е
сериозно
обезлесена със
значителна
брегова и
дълбочинна
ерозия и зони за
акумулация.
Марица достига
до границата с

Работен
участък

Тип

Дължина,
кm
(Google)

Надм.
височина,
m (Google)

Описание
България) - о-в Василка (1090 х 200 m).
Основни населени места в началото на
участъка са: с. Свирково, Преславец,
Шишманово и Българин.
Постепенно реката започва да става поизвита със значителни отложения от
пясъци и дребен чакъл.
Основни населени места в тази част са: с.
Свирково, Преславец, Шишманово и
Българин, гр. Харманли, с. Рогозиново и
Доситеево.
В Свиленград има изградени 2 шосейни
моста (единият е историческа
забележителност - моста "Мустафа
Паша") и един ЖП мост, след който има
бетонов праг на цялата река. Участъкът
завършва при един много голям остров
(1400 х 650 m), в средата на който се
пресичат границите на България, Турция
и Гърция, т.е. е собственост на три
държави. Островът почти се е слял с
българския и турския бряг. Основни
населени места в края на участъка са: гр.
Свиленград, с. Генералово, с. Капитан
Андреево.
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Начална
точка,
координати

Крайна
точка,
координати

Доминиращ
субстрат

Забележки
Гърция след
Свиленград (41
44 25.42 N 026 13
34.78 Е, 49 m н.в.)
и продължава да
върви по
границата с
Гърция още
около 13 km до
ГККП-Капитан
Андреево.

Табл. 25: Финално разграничаване на речните типове и съставни участъци по река Струма
Работен
участък

Тип

S01

R1

S02

R3

152 | С т р а н и ц а

Дължина,
Надм.
кm
височина,
Описание
(Google) m (Google)
3
2180 ÷ 1491 Участък „Върла река”
Извори ÷ вливане на река Купенска (в
този участък река Струма се нарича река
Върла) - в действителност река Купенска
е по-голяма от река Върла! Точните
извори на река Струма остават
дискусионни!
Типична алпийска зона; "Моренни"
участъци, където реката протича под
камъните . За района на Сухото езеро,
което е пресъхнало, приизворната зона,
както и при вливане на някои малки
притоци са характерни преовлажнени
ливади и малки мочурища. Обезлесен
високо планински участък в ПП "Витоша",
неподходящ за рибна фауна, бурно
течение с големи камъни и каскади от
естествени водопади, където реката
излиза на повърхността (извън
моренните участъци).
16
1491 ÷ 843 Участък „Чуйпетлово-Боснек”
Вливане на река Купенска ÷ яз. Студена
Типичен планински тип; Особен случай
във варовикова зона (преди пещера
"Духлата") - пропадащ (пресъхващ) речен
участък с дължина около 6 km;
Съществува значителна мозаечност:
подучастък S02-1 Вливане на река

Начална
Крайна
Доминиращ
точка,
точка,
субстрат
координати координати
42 33 31.19 42 32 16.93 Скали/канари
023 16 41.96 023 15 29.80 (морени),
големи
камъни, и на
места скално
легло.

42 32 16.93 43 31 02.27 Валчести
023 15 29.80 023 09 05.84 камъни
(големи и
малки)
Едри речни
камъни

Забележки
Питейно
водохващане под м.
Сухото езеро
(Водохващане
„Струма”). Типична
алпийска зона с
характерните за
Витоша „каменни
реки”. В някои от
равните участъци
(или участъци с помалък наклон) може
да се наблюдават и
по-финни субстрати
– детрит, натрошен
чакъл и груб пясък.

Личат следи и щети
от скорошни
наводнения, които
са променили
хидроморфологията
на този планински
участък до голяма
степен (за S02-3).

Работен
участък

Тип

Дължина,
Надм.
кm
височина,
(Google) m (Google)

S03

R5 (СМ)

26.363

833 ÷ 656

S04

R5

23

656 ÷ 625
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Описание
Купенска ÷ след с. Чуйпетлово/преди
пещера "Духлата" - с неясна граница
(доминират едри камъни); подучастък
S02-2 Пресъхващ варовиков участък от
"Губилището" до карстови извори след с.
Боснек (преди шосеен мост); S02-3
Участък преди яз. Студена с валчести
камъни, чакъли и груб пясък.
Участък „Перник”
Стена на яз. Студена ÷ река Конска
Силно-модифициран речен участък със
сериозна корекция в района на гр.
Перник. Към участъка следва да се отнася
и самия яз. Студена като отделно СМВТ!
Пълно прекъсване на речното течение
след язовира; Силно намален отток на
реката в началото. След това оттока се
възстановява от притоци. Характерни са
значими непреодолими миграционни
бариери (бетонови прагове, бентове и
корекции) и замърсяване (индустриални
и битови води). Силно модифициран
речен участък, като цяло и силно
замърсен.
Участък „Радомир”
Река Конска ÷ яз. Пчелина
Особена геология – влияние на подземни
води. Въпреки наличието на диги от
пръст (около 80%), заради обработваеми
земи и урбанизирани територии в района

Начална
Крайна
точка,
точка,
координати координати

Доминиращ
субстрат

Забележки

42°32'02.70" 42°35'59.73" Изкуствена
023°08'31.60" 22°56'44.70" корекция в поголямата част
на участъка!
Често с
изкуствено
бетонирано
дъно.
Където няма
корекция –
валчести
камъни и
чакъл.

Вероятно ще бъде
разделен на
различни подучастъци в бъдеще!
Където липсва
стабилизиране на
дъното се
наблюдава
значително
вдълбаване
(дълбочинна
ерозия), както и
ерозия на бреговете.

42°35'59.73" 42°31'33.09" Едър чакъл,
022°56'44.70" 22°52'41.41" валчести
камъни,
пясък,
вторично
органично

Участъкът е
изправен, частично
вдълбаван, като по
ръба на коритото са
се образували речни
галерии (елши и

Работен
участък

Тип

Дължина,
Надм.
кm
височина,
(Google) m (Google)

S05

R5

11.3

625 ÷ 591

S06

R5*
пролом

20.1

591 ÷ 497
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Начална
Крайна
точка,
точка,
координати координати

Доминиращ
субстрат

Забележки

на Радомир, участъкът не може да се
приеме за силно модифициран по
експертно мнение.

затиняване
(при опашката
на яз.
Пчелина)

върби), които се
прочистват на места.
Счита се за слабо
модифициран!

Участък „Лобош - Земен”
42°30'07.48" 42 28 18.15
Стена на яз. Пчелина ÷ шосеен мост в
022°49'54.49" 022 44 11.70
края на гр. Земен (начало на Земенски
пролом) при каменна кариера на десен
бряг.
Типична полупланинска зона. Яз.
Пчелина (Лобош) изравнява оттока на
Струма, и изпълнява ролята на утаител за
замърсяванията, идващи от Перник и
Радомир. Качеството на водите
значително се подобрява в сравнение с
предходните участъци.
Участък „Земенски пролом”
42 28 18.15 42 23 11.11
шосеен мост в края на гр. Земен ÷
022 44 11.70 022 42 25.17
шосеен мост в с. Ръждавица
(Земенски пролом)
Земенски пролом. Особен случай в
типологията - сходен по морфология с
планинските реки! Качеството на водите
е много високо - наличие на балканска
пъстърва. Значително меандриране и
места с каньоновиден характер.
Участъкът е с труден достъп в поголямата си част. Система „бързей - вир”
с редуване на едри камъни/валчести

Чакъл и
валчести
камъни

Участък с неголяма
денивелация!
Типична
полупланинска зона
без сериозни
замърсявания!
Появяват неголеми
акумулации от чакъл
и пясък.

Едри камъни,
валчести
камъни,
пясък, чакъл,
скали

Земенски пролом с
бурно течение и
скални формации!
Особен случай за
полупланинския тип
реки! Може да се
наблюдава в някои
вирове съчетаване
на валчести едри
камъни и пясък
(липсва чакъл)!

Описание

Работен
участък

Тип

Дължина,
Надм.
кm
височина,
(Google) m (Google)

S07

R5

24.6

497 ÷ 437

S08

R5*
пролом

23

437 ÷ 383
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Описание

Начална
Крайна
точка,
точка,
координати координати

Доминиращ
субстрат

камъни/скали (в бързеите) и
чакъл/валчести камъни/пясък (във
вировете). Сериозно подхранване с
карстови води (големи извори) –
варовиков участък.
Участък „Кюстендилска котловина”
42 23 11.11 42°14'42.67" Чакъл, пясък,
шосеен мост с. Ръждавица ÷ Река Лява
022 42 25.17 22°53'40.83" валчести
(след с. Четирци и река Елешница)
камъни
В този участък се вливат три значими
десни притока - река Драговищица
(идваща от Сърбия), река Соволянска
(Гюешевска) Бистрица и река Елешница.
Реката навлиза в котловина и значително
забавя течението си! Появяват се системи
от стабилизирани малки острови.
Вливането на малкия ляв приток Лява
бележи първите скали и първия бързей
от Скринския пролом. Това е на около
600 m след вливане на големия десен
приток – река Елешница.

Участък „Скрински пролом”
Река Лява (след с. Четирци и река
Елешница) ÷ гр. Бобошево (начало на
града и корекция)
Скрински пролом - особен случай.
Значително меандриране и скални

42°14'42.67" 42°09'18.76" Валчести и
22°53'40.83" 22°59'53.15" едри камъни,
чакъл, пясък,
скали

Забележки

Значителен брой
прагове и бентове
(12 броя). По-голяма
част от тях са
отворени или имат
рибни проходи.
Характерно е
значително
водовземане за
напояване в
участъка. В долната
част има значителна
ерозия на бреговете
и компроментиране
на брегоукрепителни
съоръжения,
включително и
известна
дълбочинна ерозия.
Не е типично
изразен пролом с
бързи води (както
Земенски пролом и
Креснеско дефиле).
Запазен естествен

Работен
участък

Тип

Дължина,
Надм.
кm
височина,
(Google) m (Google)

S09

R5
(СМ?)

26.5

383 ÷ 316

S10

R5

19.5

316 ÷ 269
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Описание
формации по бреговете! Редуване на вир
(чакъл/пясък) – бързей (валчести и едри
камъни)! Интерес представляват някои
островни системи и многоръкавност на
някои места. Участъкът завършва в
началото на гр. Бобошево (в края на
малък остров с дължина около 200 m) и в
близост до началото на корекция в гр.
Бобошево.
Участък „Бобошево - Благоевград”
гр. Бобошево ÷ Айдарово дере (ГПСОВБлагоевград )
Струма става значителна река след
вливането на Джерман. Започват да се
появяват по-значителни акумулации от
чакъл и пясък. Реката е андигирана,
изправена и вдълбана. Сериозна ерозия
на речните брегове. Повлиян участък от
баластриери и прагове/бентове! Позначими притоци са река Джерман,
Рилска и Благоевградска Бистрица
(всички леви). Всички десни притоци са
пресъхващи. Сериозно обезлесяване.
Участък „Симитли”
Айдарово дере ÷ ЖП-мост в началото на
Кресненско дефиле
Реката протича през по-планински релеф
в сравнение с предходния участък.
Частично вдълбаване – слаба дълбочинна
ерозия, докато брегова ерозия е доста

Начална
Крайна
точка,
точка,
координати координати

Доминиращ
субстрат

Забележки
речен участък – от
значение за
биологичната
консервация (Натура
2000)

42°09'18.76" 41°58'03.57" Чакъл, пясък
22°59'53.15" 23°05'41.35"

Участъкът може да
се приеме и за
силно-модифициран
след допълнителна
валидация. Повлиян
участък от
баластриери, големи
бентове, някои
корекции и
урбанизирани
територии покрай гр.
Благоевград!

41°58'03.57" 41°50'44.14" Чакъл, пясък,
23°05'41.35" 23°08'50.83" валчести
камъни (рядко
на бързеите)

Сериозно ХМ
повлияване от
баластриери след гр.
Симитли. Иначе
участъкът не е
повлиян и липсват
миграционни

Работен
участък

Тип

Дължина,
Надм.
кm
височина,
(Google) m (Google)

S11

R5*
дефиле

17.9

269 ÷ 182

S12

R5

26.5

182 ÷ 103
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Описание
значима на места. Липсват миграционни
бариери. Участъкът е с малко попланински релеф, тъй като е между две
планини Влахина/Малешевска и Рила.
Урбанизирана/частично коригирана част
в гр. Симитли. Протича в сравнително
котловинна част след гр. Симитли с
умерено до бавно течение преди
навлизане в Кресненското дефиле.
Участък „Кресненско дефиле”
ЖП-мост в началото на Кресненско
дефиле ÷ Река Брезнишка (Стара) / гр.
Кресна
Кресненско дефиле - особен случай.
Силно меандриране в скална клисура.
Бързи течения. Кресненското дефиле е
практически до започването на
корекцията в гр. Кресна. Характерни са
големи бързеи със силно течение.
Система „бързей-вир”
Участък „Струмяни”
Река Брезнишка (Стара) / гр. Кресна ÷
Река Лебница/Санданска Бистрица
Участъкът започва с бетонова корекция
на гр. Кресна (< 1 km) и завършва с
вливането на реките Лебница и
Санданска Бистрица при гр. Сандански.
Реката навлиза в равнинна част след
Кресненското дефиле. В района на с.
Струмяни се появяват първите големи

Начална
Крайна
точка,
точка,
координати координати

Доминиращ
субстрат

Забележки
бариери за риби.

41°50'44.14" 41°43'42.56" Камъни,
23°08'50.83" 23°08'59.76" чакъл, скали,
скално легло

Особен случай в
типологията на
полупланинските
реки - скална
клисура с много
планински елементи.
Най-сепиозното
дефиле по
протежението на
Струма.

41°43'42.56" 41°31'53.35" Чакъли,
23° 08'59.76" 23°14'54.44" пясъци

Сравнително
равнинен участък на
ниска надморска
височине, но
запазващ основните
елементи на
полупланинските
реки.

Работен
участък

Тип

Дължина,
Надм.
кm
височина,
(Google) m (Google)

Описание

Начална
Крайна
точка,
точка,
координати координати

Доминиращ
субстрат

Забележки

акумулации на баластра в реката.
Сравнително равнинен участък със
значителни акумулации и значителна
дънна ерозия (вкопаване).
S13

R5
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25

103 ÷ 68

Участък „Граничен”
Река Лебница/Санданска Бистрица ÷
Държавна граница с Р Гърция
Участък с по-равнинен характер и
множество големи акумулации. Приема
се за полупланински чакълесто-пясъчен
тип (мряново-кефалова зона). Започва
постепенно да доминира пясъчния
субстрат. Значителни зони на
акумулация. Хълмисто-равнинна зона.
Силно вкопаване на реката (дънна
ерозия) на някои места с 3-4 m, както и
сериозна брегова ерозия на места

41°31'53.35" 41°21'52.73" Пясъци,
23°14'54.44" 23°20'31.49" чакъли

Необходима е посериозна
биологична
валидация за
биоиндикатори за
равнинния тип реки
(риби,
макрозообентос).

2. ПРОВЕДЕНИ ХИДРОМОРФОЛОГИЧНИ ТЕРЕННИ ПРОУЧВАНИЯ
Стратегия и подход
В Приложение 1 на техническите спесификации са изброени 82 пункта от системата за
контролен мониторинг на Черноморски район, Източнобеломорски район и
Западнобеломорски район. В повечето случаи тези пунктове са разположени в близост до
мостово съоръжение и са представителни за пробонабиране на физико-химия и някои БЕК, без
да са отчитали до сега представителност спрямо хидроморфологичните условия на речния
участък. При изпълнение на тази задача е предвидено първоначален полеви оглед (инспекция)
на всички 82 пункта за контролен мониторинг за избор в района на пункта на представителен
участък за мониторинг на морфологичните условия на реките. Този ХМ участък е предвидено
да бъде с дължина 10 пъти х ширината на реката (напр. 250 m участък за ХМ мониторинг, при
условие, че реката е широка около 25 m), като не може да е по-малък от 100 m и по-голям 500
m.
Целта на този първоначален подробен оглед на всеки пункт е да се селектира по подбрани
критерии речен участък за ХМ мониторинг (100 – 500 m дължина), който да е представителен
за съответния речен тип, подтип/морфологичен тип (ако е релевантно), съответната река и
съответното речно ВТ (или по-голям участък). Когато пункта за контролен мониторинг е
разположен в речна корекция се подбира съответно участък за ХМ мониторинг, който да е
представителен за коригираните условия.
Подробните критерии за избор на представителен участък за ХМ мониторинг са описани в
„Указания за избор на речен участък за ХМ мониторинг” след самия протокол за верификация
на условията (Първи междинен доклад по тази задача).
В много от случаите се очаква да има физическо разминаване между съществуващия пункт за
физико-химия и хидробиология, с представителния участък за ХМ мониторинг за да се избегне
влиянието на съществуващи хидротехнически съоръжения (мостове и др.) и да се осигури
оптимална представителност на морфологичните условия на реката. По принцип се предпочита
най-близко разположения представителен ХМ участък до съществуващия пункт от мрежата за
контролен мониторинг, като задължително трябва да има осигурен достъп за автомобил.
Когато на пункта за контролен мониторинг има ХМС станция, участъка задължително се
съобразява с профилите на станцията, за да се осигури интегрираност при измерване на
хидроложките елементи и измерването на морфологичните условия.
Подбраният представителен речен участък за ХМ мониторинг (100 – 500 m) се маркира трайно
(ако липсват сигурни специфични ориентири) с цветен спрей на минимум 5 точки: начало и
край на участъка, централен геодезически профил и 2 съпътстващи профила. Също така се
подготвя кратка обосновка и основания за направения избор; като се измерва неговата
дължина и се представя подробен снимков материал.
Стратегията и подхода при изпъленние на задачата за хидроморфология на реки са базирани
на рамковите изисквания, заложени в следните законови документи, наръчници/ръководства
и международни стандарти:
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 Европейски директиви и българско водно законодателство: РДВ 2000/60/ЕС, Закон за
водите, Наредба № 13 за характеризиране на повърхностните води (ДВ бр. 37 / 2007),
Наредба № 1 за мониторинг на водите (ДВ, бр. 34 / 2011);
 Международни стандарти: БДС EN 14614:2005 Качество на водата - Ръководство за
оценка на хидроморфологичните характеристики на реки (Water Quality - Guidance
standard for assessing the hydromorphological features of rivers);
 Официални ръководства на Европейската Комисия: Guidance № 7 – Monitoring (WG 2.7),
EC, 2003; Guidance № 13 – Classification of Ecological Status (WG A), EC, 2005;
 Програми/Заповеди: Националната програма за мониторинг на повърхностни води,
утвърдена със Заповед № 715/02.08.2010 г. на Министъра на oколната среда и водите
Основният стандарт (европейска норма) за хидроморфология на реки, който е използван, като
стандартизиран документ при оценката на реки e EN 14 614:2004 Качество на водите Ръководство за оценка на хидроморфологичното състояние на реките, където са описан
базовите принципи и изсквания при извършването на хидроморфологичен мониторинг на
реки.
Екипът на поръчката изцяло е следвал насоките и изискванията, както и подхода и
методологията описани в този европейски стандарт и официалните ръководства към РДВ за
мониторинг (№ 7) и за класификация на екологичното състояние (№ 13). Също така е използван
полевия опит, натрупан по тема: „Определяне на референтни условия и максимален
екологичен потенциал за типовете повърхностни води (реки и езера) на територията на Р
България”, където успешно е тестван полеви протокол за ХМ оценка и методология на
измерванията (параметри).
Теренните проучвания се провеждат съгласно представените в Първи междинен доклад по
тази поръчка, полеви протоколи за ХМ мониторинг на пункт и за полеви обход на реки.

Теренни хидроморфологични проучвания на пунктове за мониторинг
Първоначално са извършени теренни посещения на всички 82 пункта за контролен
мониторинг, за избор на представителен хидроморфологичен участък с дължина между 100 и
500 m в зависимост от ширината на реката. Попълнени са Протоколи за верификация на пункт
(на място). След това е извършено истинското измерване на ХМ пунктове за мониторинг (в
селектираните представителни ХМ мониторингови участъци), заедно с геодезически заснети
напречни профили. Подробните протоколи са представени в приложенията.
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Теренни обходи на реки за оценка на елемента „непрекъснатост на
реката”
Теренните обходи на четирите реки се основават на полеви протокол за пълен обход на реките
и оценка на елемента „непрекъснатост на реката” (речен континуум) от РДВ. Този протокол
представлява опростен полеви протокол, необходим при цялостното обследване на
предвидените 4 основни реки от изворите до устие/респ. до държавната граница (Камчия,
Велека, Марица и Струма). Досега в България никога не са правени специализирани
изследвания за оценка на елемента „непрекъснатост на реката” (речен континуум) от РДВ или
относно миграционните бариери за хидробионти (основно мигриращи видове риби). Подобен
линеен полеви протокол и подход за пълен обход на реки се прави за първи път в страната.
Протоколът за извършване на полеви обход е предназначен за набиране на полева
информация за оценка на хидроморфологичното състояние, непрекъснатостта на реките и
частично верифициране на границите на определените типове повърхностни водни тела.
Полевия протокол съдържа елементи на антропогенно въздействие върху оттока, речното
легло и брегове, субстрат, крайречна растителност, както и индикативни морфологични
елементи за частично верифициране на границите на определените типове повърхностни
водни тела. Протокола е съобразен с изискванията на 2000/60/ЕС и БДС EN 14614:2005
„Качество на водата. Ръководство за оценка на хидроморфологичните характеристики на
реки”.
Организирани са 4 полеви екипа от по минимум 4 човека (общо минимум 16 експерта), които
извършат цялостен обход на четирите главни реки: Камчия (290 km), Велека (123 km), Марица
(321 km) и Струма (266 km) (от изворите до устие/държавна граница), с обща дължина 978 km.
Хидроморфологичните изменения на повърхностните течащи води, предизвикани вследствие
от антропогенната дейност, водят до значителни въздействия върху тяхното екологично
състояние и в частност върху ихтиофауната. Тези въздействия върху рибите най-общо могат да
бъдат групирани в две категории – увреждане/загуба на хабитатите и прекъсване свързаността
на популациите на отделните видове и възпрепятстване на тяхната миграция.
Могат да бъдат посочени следните антропогенни изменения върху хидроморфологията на
реките, оказващи силно негативно влияние върху ихтиофауната:
1. Хидроморфологични изменения на бреговете
a. Дигиране
b. Укрепване на бреговете с различни материали (бетон, габиони и т. н.)
Тези изменения предизвикват промяна в скоростта на речното течение и
характера на бреговете, което води до загуба на размножителните
местообитания на различни видове, както и разрушаване на естествените
укрития за рибите покрай бреговете на реката.
2. Хидроморфологични изменения на речното корито
a. Изправяне
b. Канализиране на реката
c. Премахване на крайречната растителност
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d. Добив на инертни материали от речното легло
Изправянето на речното корито представлява отрязване на естествените
меандри и ръкави на реката и скъсяването на нейната дължина. Това води
основно до увеличаване скоростта на течението, което оказва негативно
влияние върху ихтиофауната – загуба на размножителните местообитания в
тихите участъци на меандрите, отмиване на хайвера и личинките и др.
Изправянето на коритото на реки с мека речна основа (глина, льос) води до
тяхното вкопаване, което допълнително влошава местообитанията за рибите.
Канализирането на реката е свързано с подмяната на нейния естествен субстрат
и брегове с бетонови, което оказва крайно негативно влияние върху хабитатите
на отделните видове и често предизвиква тяхното пълно изчезване.
Изрязването на естествената крайречна растителност е свързано основно със
загуба на укритията за рибите, което ги прави по-лесна плячка за хищниците.
При оголването на бреговете се засилва и тяхната ерозия и деградация, което
допълните води до промяна в естествените местообитания за редица видове.
Добивът на инертни материали предизвиква пряко унищожаване на
крайречните местообитания, както и промяна в наносния режим на реката.
3. Непреки изменения в хидроморфологията
Често вследствие на различна антропогенна дейност, извършвана в непряка
близост до речните участъци, се предизвикват различни хидроморфологични
промени, като увеличаване ерозията на бреговете, промяна в наносния режим и
т. н. Така например при извеждането на голи сечи по склоновете в речните
долини се предизвиква ерозия, която води до силно увеличаване втока на
твърди частици в реката, което предизвиква нейното затлачване, унищожаване
на хайверните зърна на размножаващите се риби и т. н.
4. Изграждане на напречни хидротехнически съоръжения (язовири, прагове, бентове,
баражи и др.)
Тези изменения са свързани с напречното преграждане на реките и нарушаване
на техния естествен континуум. Това прекъсва миграциите на реофилните
видове риби и възпрепятства достигането на размножителните местообитания
от възрастните риби, както и естествения дрейф на личинките впоследствие.
Така представени, първите три групи хидроморфологични изменения, водят главно до
деградация и загуба на местообитанията на отделните видове, докато тези от четвъртата група
възпрепятстват свободната миграция по течението на реките на реофилните риби.
Миграционното поведение на речните риби е свързано с избиране на оптимални
местообитания в пространството и времето, за растеж, оцеляване и възпроизвеждане през
различните етапи на жизнения цикъл. Миграциите на рибите могат да бъдат активни, срещу
течението, в търсене на подходящи размножителни местообитания и пасивни – свободен
дрейф на хайвера и личинките по течението.
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При представителите на ихтиофауната на Камчия могат да бъдат разграничени два основни
типа на миграция - диадромни миграции (между морски и сладки води) и потамодромни
(изцяло в сладка вода). Като типичен пример за първия тип е навлизането на карагьоза (Alosa
tanaica) от Черно море за размножаване през пролетта. Като видове, извършващи
потамодромни миграции в Камчия могат да бъдат характеризирани речния кефал (Squalius
cephalus), черната (Barbus petenyi) и приморската мряна (Barbus bergi), морунаша (Vimba vimba)
и до известна степен Alburnoides bipunctatus, Gobio kovatschevi и Neogobius gymnotrachelus. И
двата типа мигриращи видове са силно уязвими от гледна точка на напречното преграждане на
реките, при строителството на различни хидротехнически съоръжения. Река Камчия може да се
характеризира като сравнително силно засегната от хидроморфологични промени. За оценка
на влиянието на миграционните бариери върху ихтиофауната е разработена следната скала,
като са посочени и примерни индикатори за нейното установяване.
Скала за оценка на влиянието на миграционните бариери върху ихтиофауната

1

Миграционната бариера не оказва
влияние върху ихтиофауната на речния
участък

Всички видове риби преминават
безпрепятствено в периода на маловодие.

2

Миграционната бариера оказва частично
слабо негативно влияние върху
ихтиофауната на речния участък

Част от видовете /поне един вид/ не могат
да преминат в периода на маловодие.

3

Миграционната бариера оказва частично
силно негативно влияние върху
ихтиофауната на речния участък

Част от видовете /поне един вид/ не могат
да преминат в периода на пълноводие.

4

Миграционната бариера оказва
значително негативно влияние върху
ихтиофауната на речния участък

Могат да преминат само най-подвижните
видове (не повече от 1-2 вида) и то само в
периода на пълноводие.

5

Миграционната бариера оказва крайно
негативно влияние върху ихтиофауната на
речния участък

Нито един вид не може да премине през
бариерата в периода на пълноводие.

Примерни индикатори за влиянието на миграционните бариери върху биоразнообразието

1

Струма

Марица

Камчия

Велека

Наличие на
стабилни
популации на
всички мигриращи
видове, характерни
за дадения речен
участък над

Наличие на
стабилни
популации на
всички мигриращи
видове, характерни
за дадения речен
участък над

Наличие на
стабилни
популации на
всички мигриращи
видове, характерни
за дадения речен
участък над

Наличие на
стабилни популации
на всички
мигриращи видове,
характерни за
дадения речен
участък над
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бариерата.

бариерата.

бариерата.

Наличие наSq.
cephalus и Barbus
spp.,но липса на V.
vimba над
бариерата.

Наличие на A.
schisckovi, Sq.
cephalus и B.
bergi,но липса на V.
vimba над
бариерата.

Липса на Ch.
vardarense.

Наличие на Aspius
aspius (личинки).
Липса на Ch.
vardarense и V.
melanopsнад
бариерата.

Липса на V. vimba
над бариерата.

Липса на A.
schischkovi и V.
vimba над
бариерата.

4

Наличие само наB.
strumicae и S.
macedonicus/S.
trutta fario (или
един от двата) над
бариерата.

Наличие само наB.
cyclolepis и S.
macedonicus/S.
trutta fario (или
един от двата) или
на Aspius aspius
(личинки) над
бариерата

Наличие само на на
Barbus spp.над
бариерата.

Наличие на на който
и да е мигриращ
вид над бариерата.

5

Липса на
мигриращи видове
над бариерата.

Липса на
мигриращи видове
над бариерата.

Липса на
мигриращи видове
над бариерата.

Липса на
мигриращи видове
над бариерата.

2

3

бариерата.

Наличие на Ch.
vardarense (личинки
Наличие на Ch.
или възр.), B.
vardarense (личинки
cyclolepis, Aspius
или възр.) и B.
aspius (личинки)но
strumicae.
липса на V.
melanops над
бариерата.

Резюме на предлагана методика за оценка на ефективността на рибни проходи
По: Armstrong, G., Aprahamian, M., Fewings, A., Gough, P., Reader, N. & Varallo, P.
(2010).Environment Agency Fish Pass Manual: Guidance notes on the Legislation, Selection and
Approval of Fish Passes in England and Wales. Version 2.2, достъпен на:
http://publications.environment-agency.gov.uk/PDF/GEHO0910BTBP-E-E.pdf
Целта на рибния проход е да се позволи свободното преминаване на местни видове на
съответния етап на развитие в подходящото време на годината (Аrmstrong et al. 2010).
Процентът от рибите, които преминават успешно миграционната бариера през рибния проход
определя неговата ефективност. В най-простия си вид ефективността (E) е, частта (n) на
наличния рибен запас(N), който успявада премине възходящ / низходящ рибен проход:
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Отчитането на ефективността на рибния проход трябва да се извършва през размножителния
период на рибите по следния метод:
Метод на повторния улов/ capture- recapture
1. Електроулов на риби в определен участък под миграционната бариера по стандарта EN
14011. Определяне на числеността на индикаторния вид в обследвания участък.
Определяне на числеността на единица площ- численост/хектар.
2. Маркиране на уловените риби от индикаторните видове (посредством отрязване на
лъчи от гръбна перка или по метода на маркиране с флуоресциращи еластомерни
импланти.
3. Електроулов след определено време над миграционната преграда и определяне на
численост на маркираните индивиди от индикаторния вид в обследвания участък.
Определяне на числеността на единица площ- численост/хектар.
При този подход ефективността следва да се оценява по следната формула на Travade
& Larinier, 2002:

,
където: E = ефективност като част; NP = брой на маркирани риби, които мигрират през
рибния проход; Nm = общ брой на маркираните риби; А брой риби, които умират в
резултат на маркиране и работа, като трабва да се отбележи, че практиката при
маркирането с еластомерни импланти показва, че смъртността при процедурата е
минимална дори нулева и рибите много добре понасят багрилото и самата
интервенция не е по- инвазивна за тях в сравнение със самия електроулов.

Резюме на предлагана методика за оценка на ефективността на обходните канали (байпаси)
Целта на обходния канал е да осигури свободното преминаване на мигриращата ихтиофауна
над хидротехническото съоръжение. За оценка на неговата ефективност се предвижда
пробонабиране с ел. ток за установяване на количеството на преминаващите през канала риби.
Прилага се пробонабиране с електрически ток чрез газене, съобразно изискванията на БДС EN
14011. Пробонабирането се осъществява чрез газене в предварително избран контролен
участък. То се извършва в светлата част на деня по време на размножителния период на
търсените реофилни видове и в цялата ширина на обходния канал. Отчита се числеността и
биомасата на уловените видове.
За да имат сравнимост получените резултати се извършват още две пробонабирания под и над
съоръжението, като се изследват еднакви по дължина участъци от реката.
Миграционни бариери по река Камчия
В река Камчия като индикатори за влиянието на хидротехническите съоръжения в долното
течение могат да бъдат частично използвани и видове като Neogobius gymnotrachelus и
Petroleuciscus borysthenicus, чието разпространение нагоре по течението е ограничено от
първата сериозна бариера. По същият начин за част от бариерите в средното и горното течение
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може да бъде използвана говедарката (Alburnoides bipunctatus). Тази индикаторна таблица
следва да бъде валидирана при бъдещи теренни проучвания!
Установени миграционни бариери за рибите в река Камчия по установените хомогенни
участъци и препоръки за тяхното управление:
Участък К01 - Лиса планина (Братан - Тича) – от изворите до вливането на река Черна при с.
Тича.
Участъкът не е повлиян от човешка дейност. Липсват миграционни бариери за ихтиофауната.
Участък К02 - котловина Герлово – от вливането на река Черна до опашката на язовир Тича.
Реката има полупланински характер с редуване на бързеи и вирове, в този участък започва да
меандрира. Множество малки притоци. На няколко места се наблюдават малки бентове и
незначителни прагове (вкл. естествени), които не представляват миграционни бариери.
Типичен мряново-кефалов (черна мряна) участък (+кротушка, говедарка) + качване на язовирна
ихтиофауна в долната част (сребриста каракуда, бабушка)
По-значителни бариери:
Описание: Бетонен бент с просвет в средата от 2 м. Реката е избила брега и заобикаля бента от
ляво. След бента се образува наносен остров.

Координати: N 43.03565 E 26.59237
Категория: 1. Бента не оказва влияние върху миграцията на ихтиофауната
Препоръки: Липсват.
Описание: Бетонен двоен бент с рибен проход отляво. Реката прелива по цялата дължина на
бента с 20 см воден стълб. След бента има наносен остров. Стара, изоставена помпена станция
до бента.
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Координати: N 43.0303E 26.6012
Категория: 1-2.
Препоръки: Оценка на ефективността на рибния проход. При доказана неефективност,
проектиране и изграждане на обходен канал (байпас) около бента.
Участък К03 - Преславски пролом – от стената на язовир Тича до Омуртагов мост преди гр.
ВеликиПреслав.
Реката влиза в Преславските теснини (пролом) след яз. Тича, където е с доста планински
условия (въпреки ниската надм. в.). Реката меандрира между Преславска планина и
Драгоевска планина. Оттокът е силно повлиян от яз. Тича, поради което участъка може да се
идентифицира като силно модифициран. Липсват значими притоци, както и населени места в
този участък. Реката е напълна фрагментирана от язовира (като ихтиофауна) и сериозно
повлияна от придънни изпускатели (студени води и резки промени в оттока).
Участък К04 - Велики Преслав/Миланово – от Омуртагов мост преди гр. Велики Преслав до
вливане
на
река
Врана.
Реката излиза от Преславския пролом и навлиза в хълмиста равнинна котловина между
Шуменско плато, Провадийско-Роякско плато и Драгоевска/Преславска планини. В по-голямата
си част реката е коригирана, андигирана и изправена, с изключение на една част в близост до
вливане на Врана, където има остатъци от естествени крайречни гори (елши и върби) и
известно меандриране! Липсват значими притоци. Участъкът се замърсява от гр. Велики
Преслав. Може да се раздели на два под-участъка: I подучастък (Велики Преслав) К04/1 от
Омуртагов мост до последен мост за гр. Велики Преслав (с доста участъци с блатни
характеристики, заблатявания и бавни течения, особено преди „Яза”); ІІ подучастък (Миланово)
К04/2 от последен мост за гр. Велики Преслав до вливане на река Врана.
По-значителни бариери:
Описание: Голям бетонен бент – „Яза” с четири шлюза. Ширина – 50 м. над бента се образуват
големи разливи. Напълно непреодолима бариера за ихтиофауната.

Координати: N 43.14697 E 26.82695
Категория: 5.
Препоръки: Оценка на значението на този голям бент, като миграционна бариера. Този бент е
сериозна миграционна бариера, но липсват достатъчно условия за миграции срещу течението
и успешно размножаване (рекато по-нагоре е спряна от стената на яз. Тича).
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Участък К05 – Салманово/Смядово – от вливането на река Врана до вливането на река
Лопушна(с.Арковна)
Реката е със запазено меандриране и остатъци от крайречни гори след вливане на р. Врана до
района на с. Мараш. След това е силно коригирана, изправена, андигирана и обезлесена до р.
Поройна с множество земеделски земи по двата бряга. В края на участъка се намира на левия
бряг, голямата баластриера "Радко Димитриево" с доста значимо кариерно езеро (445 х 75 m, ≈
27 дка). Липсват съществени притоци. Реката по-надолу продължава да е силно
модифицирана, изправена, с отрязани меандри (прилича на канал)! Има серия от отрязани
меандри на десния бряг. Силно органично замърсяване от река Поройна (Шумен) и река Стара
(влива се при с. Ивански) (вероятно животновъдни ферми). Значителна дънна ерозия и
вкопаване на реката. Липсват непреодолими миграционни бариери за ихтиофауната.
Препоръка: за специализирано ихтиологично проучване и оценка възможности за екологично
възстановяване на хабитати, стари корита, старици, сляпи ръкави.
Участък К06 - Аркотински пролом – от устието на река Лопушна до въжения мост от с. Камен
дял за Гара Партизани
Аркотинският пролом се намира между Роякското плато и Лопушанските възвишения. Нарича
се още Лопушански или Арковненски пролом. Липсват значими притоци в участъка. Един от
малкото участъци, който като цяло не е модифициран по Камчия. Липсват непреодолими
миграционни бариери за ихтиофауната.
Участък К07 – Красимир – от въжения мост от с. Камен дял за Гара Партизани до устието на
река Сладка вода (Мечи дол)
Липсват значими притоци в участъка. Реката е коригирана на много места, но засега се
преценява, като слабо модифициран речен участък. Реката е със слаб наклон и вкопана.
Множество обработваеми земи по двата бряга в участъка преди гр. Дългопол.
По-значителни бариери:
Описание: Бетонен мост с метален шлюз, който минава по цялото протежение на реката. По
време на полевия обход шлюза беше вдигнат. Съоръжението е обслужвало помпена станция,
която се намира на около 500 м встрани на десния бряг. Представлява непреодолима бариера
за ихтиофауната, ако шлюза е пуснат.

Координати: N 43 01 9,7 E 27 16 45,0
Категория: 1-2, когато шлюза е отворен; 5, когато е затворен.
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Препоръки: Подсигуряване задължителното поддържане на шлюза отворен в периода на
размножаване на реофилните видове риби – април–август. Проучване и търсене на решение
(може би специализиран рибен проход, защото рибен обход вероятно не може да се направи!)
Участък К08 – Дългопол-Цонево-Гроздьово – от устието на река Сладка вода моста на с.
Дъбравино
В долната част на участъка има няколко малки отрязани меандри. Реката е коригирана
(изправена и андигирана), но дигите често са далече от реката.Река Луда Камчия се влива с два
големи ръкава. Учасктък К08 свършва при шосеен мост в началото на с. Дъбравино, от където
започва границата на биосферен резерват „Лонгоза”.
По-значителни бариери:
Описание: Бетонен праг на реката с тръба в средата на речното корито; ширина - 26м. При
прага има бетонно укрепване на бреговете. Височината на прага е около 1,5м, а на дължина
заема около 5-6 м от речното корито. Силното завихряне на водата под прага представлява
бариера за преминаването на част от по-слабо подвижните видове.

Координати: N 43 02 51,4 E 27 24 15,4
Категория: 2-3.
Препоръки: Оценка на проходимостта за рибата, целесъобразността на това ХТС и вероятно
механично отстраняване на бента, с последваща рекултивация на речните брегове.
Участък К09 – Лонгоза – от моста при с. Дъбравино до устието в Черно море.
Типична равнинна лонгозна зона на Долна Камчия. В миналото с множество заливаеми
територии, понастоящем коригирана с отрязани меандри. Река Камчия след с. Венелин започва
да навлиза между Момино плато и Камчийска планина. Участъкът има слабо модифициран
характер до шосейния мост в м. Пода. Типична лонгозна заливаема зона на река Камчия, която
е подприщена от Черно море.
По-значителни бариери:
Описание: Бетонен бент с бараж и рибен проход, който е задръстен с дървета и други
отпадъци. Височина над 2 м. В средата на бента има два шлюза със затворени дъмбълкени.
/снимка/
Координати: N 43 02 21,0 E 27 39 27,1
Категория: в момента 3; при отваряне на шлюзовете и почистване на рибния проход – 1-2.

169 | С т р а н и ц а

Препоръки: Отваряне на двата шлюза и пропускане на водата през бента. Почистване на
рибния проход и оценка на неговата ефективност.
Описание: Препречване на реката с камъни.
/снимка/
Координати: N 43 01 09,1 E 27 47 55,9
Категория: 1.
Препоръки: Охрана и контрол върху лова на карагьоз по време на миграцията, който е силно
уязвим и лесен за улавяне на това място.
Миграционни бариери по река Велека
Река Велека е много слабо повлияна от напречни прегради, които са миграционни бариери за
мигриращите видове риби. Практически по протежението на реката има изградени два
основни бента: един в горното течение (подробно описан по-долу); и един преди шосейния
мост в м. Качул (по пътя Малко Търново - Царево). Практически последния е скъсан и не
представлява сериозна бариера за рибите по експертно мнение. Характерни за река Велека са
големите струпванията на паднали дървета, които на места „запушват” реката и могат да бъдат
понякога известни бариери с временен характер.

Описание: Голям бент (праг) с височина 3-4 m, напълно непроходим за всички видове риба (в
участъка от границата с Р Турция до шосеен мост в м. Ковач). Вероятна граница на пъстървовата
зона в момента.
Координати: N 42 05 30.6 E 027 20 07.8
Категория: 5
Препоръки: Смята се, че това ХТС е много старо не се използва и представлява единствената
сериозна бариера по река Велека! Препоръчва се разрушаване на този стар бент за да се
отвори пъстървовата зона за миграции към по-горното течение и да се възпрепятства
възможността за мащабен бракониерски риболов на струпващата се риба преди този праг.
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Установени трудно преодолими/ неопреодолими за рибите миграционни бариери в река
Марица по обходени участъци:
1. Участък М01 - Маричини езера÷ вливане на река Права Марица: По експертна оценка
няма напълно непреодолими миграционни прегради. Необходимо е верифициране/
валидиране на оценките за проходимост на бариерите за риби чрез специфични
ихтиологични изследвания.
2. Вливане на река Права Марица (х. Марица) ÷ вливане на Саръгьолски (Жълтоезерен)
поток: По експертна оценка няма напълно непреодолими миграционни прегради.
Необходимо е верифициране/ валидиране на оценките за проходимост на бариерите за
риби чрез специфични ихтиологични изследвания.
3. Вливане на Саръгьолски (Жълтоезерен) поток ÷ вливане на река Ибър: По експертна
оценка няма напълно непреодолими миграционни прегради. Необходимо е
верифициране/ валидиране на оценките за проходимост на бариерите за риби чрез
специфични ихтиологични изследвания.
4. Вливане на река Ибър ÷ вливане на река Костенецка (Стара) (десен приток): По
експертна оценка няма напълно непреодолими миграционни прегради. Необходимо е
верифициране/ валидиране на оценките за проходимост на бариерите за риби чрез
специфични ихтиологични изследвания.
5. Вливане на река Костенецка ÷ река Яденица
6. Река Яденица ÷ Река Чепинска: По експертна оценка няма напълно непреодолими
миграционни прегради. Необходимо е верифициране/ валидиране на оценките за
проходимост на бариерите за риби чрез специфични ихтиологични изследвания.
7. Река Чепинска ÷ Река Тополница-бараж в района на Звъничево, наречен "Капаците" 2 4.
8. Река Тополница ÷ Река Луда Яна: По експертна оценка няма напълно непреодолими
миграционни прегради. Необходимо е верифициране/ валидиране на оценките за
проходимост на бариерите за риби чрез специфични ихтиологични изследвания.
9. Река Луда Яна ÷ Река Въча- голям бараж, от който започва главния напоителен канал
"Правата вада" (Ени арк) на левия бряг, отнемащ значително количество води 2- 4
10. Река Въча ÷ Река Дермендере (Дерменделийка, Първенецка, Храбринска, Тъмръш,
Тембриш, Лилковска-Ситовска) Изградени са три значими бента 2- 3- 4 оценка за
проходимост за риби (2 бр. при с. Оризаре, 1 бент при шосеен мост на 6-ти км).
11. Река Дермендере ÷ река Пясъчник- голям бараж със саваци в края на участъканеобходимо е да се жалидира оценката 2 -4.
12. Река Пясъчник ÷ Река Чепеларска (Чая)По експертна оценка няма напълно
непреодолими миграционни прегради. Необходимо е верифициране/ валидиране на
оценките за проходимост на бариерите за риби чрез специфични ихтиологични
изследвания.
13. Река Чепеларска (Чая) ÷ Река Черкезица- два по-големи бента за напояване: Манолски
колектор с голям канал на левия бряг; и бент преди с. Поповица с ПС с оценка 2-3 -4 за
проходимост за риби.
14. Река Черкезица ÷ Река Мечка: По експертна оценка няма напълно непреодолими
миграционни прегради. Необходимо е верифициране/ валидиране на оценките за
проходимост на бариерите за риби чрез специфични ихтиологични изследвания.
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15. Река Мечка ÷ Река Каялийкаедин значим бент (преди моста при с. Скобелево)- 2- 4 по
скалата за оценка на проходимостта на миграционните бариери.
16. Река Каялийка ÷ Река БанскаДва-три неголеми бента (скъсани и проходими за риби) в
района на с Ябълково
17. Река Банска ÷ Река Мартинка: По експертна оценка бентът при с.Брод е трудно или
почти напълно непроходим при ниски води. Необходимо е валидиране на оценката за
различните видове.
18. Река Мартинка ÷ Река Сазлийка: По експертна оценка няма напълно непреодолими
миграционни прегради. Необходимо е верифициране/ валидиране на оценките за
проходимост на бариерите за риби чрез специфични ихтиологични изследвания.
19. Река Сазлийка ÷ Река Харманлийска: По експертна оценка няма напълно
непреодолими миграционни прегради. Необходимо е верифициране/ валидиране на
оценките за проходимост на бариерите за риби чрез специфични ихтиологични
изследвания.
20. Река Харманлийска ÷ Река Бисерска- няколко бента, от които най-значимите са в
района на с. Доситеево и при гр. Харманли (2 – 4)
21. Река Бисерска ÷ Река Лозенска един по-значим бент в района на Любимец (2 – 4
22. Река Лозенска ÷ държавна граница с Р Гърция/Р Турция-бетонов праг на цялата река,
по експертна оценка 2-4 по скалата за оценка на проходимостта на миграционните
бариери.
Обобщено за река Марица:
Като индикаторни видове за влияние на миграционните бариери върху ихтиофауната се
отчитат пъстърва (за високата част от течението),скобар, мряна, морунаш и распер. Възможно е
да се наблюдава наличието на млади и личинки от последния вид под и над прегради, които са
неппреодолими за другите видове. На табл хх. д, е се вижда, че популациите на останалите три
вида- морунаш, мряна и скобар са в относително добро състояние в две отдалечени точкиПазарджик и Пловдив, между които са отчетени множество бариери- в една или друга степен
преодолими.
1. Предлага се да се обърне особено внимание на бента под гр. Белово на р. Марица,
бент „Капаците” и този преди гр. Стамболийски (водохващане за ГОК „Правата вада” –
Ени арк) като сериозни миграционни бариери. Освен предварително обследване на
възможностите за преминаване на риби (метод capture-recapture) се препоръчва и
проектиране и изграждане на рибни обходи за облекчаване преминаването на рибната
фауна, което да залегне в следващия ПУРБ.
2. Разработване на мерки, свързани със запазването на съществуващите малки мъртвици
и влажни зони по долното течение на р. Марица (в участъка между бента на Скобелево
и Димитровград) от хидротехническо строителство, изземване на инертни материали,
както и дейности по почистване на речното корито, които биха нарушили надлъжната
непрекъснатост на реките и връзките им с прилежащите влажни зони.
3. Да се обсъдят мерки на басейново ниво за запазване на непрекъснатостта в
хидроморфологично отношение на малките притоци в средното и долното течение на
българския участък на река Марица, важни за размножаването на скобар, маришка
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мряна, морунаж и други видове, които навлизат в малките притоци за размножаване и
отрастване на малките рибки (най-важни са размножителните миграции на скобара).
Установени трудно преодолими/ неопреодолими за рибите миграционни бариери в река
Струма по обходени учстъци:
1. Извори ÷ вливане на река Купенска: Неподходящ за рибна фауна, бурно течение с
големи камъни и каскади от естествени водопади.
2. Вливане на река Купенска ÷ яз. Студена: Специфичен участък, характерен с често
пресъхване на цялото речно течение през лятото от губилището пред пещерата Духлата
до карстовите извори под с. Боснек. Въпреки това, този естествен ефект не
представлява миграционна бариера, поради факта,че миграцията на пъстървите,
свързана с размножаването им не съвпада по време с него. В участъка съществува едно
естествено забентване между с. Чуйпетлово и Духлата, което от своя страна е напълно
непреодолимо за рибите. Следва мост с корекция в с. Боснек, която има същия ефект.
3. Стена на яз. Студена ÷ река Конска: Един напълно непреодолим за риби участък с
корекция над Перник.
4. Река Конска ÷ яз. Пчелина: По експертна оценка няма напълно непреодолими
миграционни прегради. Необходимо е верифициране/ валидиране на оценките за
проходимост на бариерите за риби чрез специфични ихтиологични изследвания.
5. Стена на яз. Пчелина ÷ река Треклянска-По експертна оценка няма напълно
непреодолими миграционни прегради. Необходимо е верифициране/ валидиране на
оценките за проходимост на бариерите за риби чрез специфични ихтиологични
изследвания.
6. Река Треклянска ÷ Река Шегава (Земенски пролом): По експертна оценка няма
напълно непреодолими миграционни прегради. Необходимо е верифициране/
валидиране на оценките за проходимост на бариерите за риби чрез специфични
ихтиологични изследвания.
7. Река Шегава ÷ Река Банщица (Кюстендилска)- Непреодолима преграда представлява
каскада от бент за повдигане на водното ниво с цел водовземане над устието на р.
Драговищица и последващи два прага, като само бента има решаващо значение за
оценката. Съоръжението разполага с неработещ метален рибен проход с причудлив
дизайн. Следва праг при с. Шишковци, който също е сериозна миграционна преграда,
снабдена с неефективен рибен проход.
8. Река Елешница ÷ Река Джерман (Скрински пролом): По експертна оценка няма
напълно непреодолими миграционни прегради. Необходимо е верифициране/
валидиране на оценките за проходимост на бариерите за риби чрез специфични
ихтиологични изследвания.
9. Река Джерман ÷ Река Рилска: По експертна оценка няма напълно непреодолими
миграционни прегради. Необходимо е верифициране/ валидиране на оценките за
проходимост на бариерите за риби чрез специфични ихтиологични изследвания.
10. Река Рилска ÷ Айдарово дере (ГПСОВ-Благоевград, комплекс "Монца"): Три големи
бента- сериозна миграционна бариера. Понастоящем последният от тях е проходим,
тъй като реката го заобикаля от към десен бряг- изместване на речното корито, но това
не важи за останалите два.
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11. Айдарово дере ÷ Река Стара (Железнишка): По експертна оценка няма напълно
непреодолими миграционни прегради. Необходимо е верифициране/ валидиране на
оценките за проходимост на бариерите за риби чрез специфични ихтиологични
изследвания.
12. Река Стара (Железнишка) ÷ Река Градевска (гр. Симитли): По експертна оценка няма
напълно непреодолими миграционни прегради. Необходимо е верифициране/
валидиране на оценките за проходимост на бариерите за риби чрез специфични
ихтиологични изследвания. Според информация от ИАРА и местни хора, в р. (Стара)
Железнишка се наблюдава значителна численост на мигриращ скобар по време на
размножителната му миграция.
13. Река Градевска (гр. Симитли) ÷ Река Брежанска: По експертна оценка няма напълно
непреодолими миграционни прегради. Необходимо е верифициране/ валидиране на
оценките за проходимост на бариерите за риби чрез специфични ихтиологични
изследвания.
14. Река Брежанска ÷ Река Брезнишка (Стара) / гр. Кресна: По експертна оценка няма
напълно непреодолими миграционни прегради. Необходимо е верифициране/
валидиране на оценките за проходимост на бариерите за риби чрез специфични
ихтиологични изследвания.
15. Река Брезнишка (Стара) / гр. Кресна ÷ Река Цапаревска (шосеен мост между с.
Струмяни и Микрево): По експертна оценка няма напълно непреодолими
миграционни прегради. Необходимо е верифициране/ валидиране на оценките за
проходимост на бариерите за риби чрез специфични ихтиологични изследвания.
Визуално наблюдавани значителни числености на мряна, кефал и скобар от поне 5
възрастови групи.
16. Река Цапаревска (шосеен мост между с. Струмяни и Микрево) ÷ Река
Лебница/Санданска Бистрица: По експертна оценка няма напълно непреодолими
миграционни прегради. Необходимо е верифициране/ валидиране на оценките за
проходимост на бариерите за риби чрез специфични ихтиологични изследвания.
Визуално наблюдавани значителни числености на мряна, кефал и скобар от поне 5
възрастови групи.
17. Река Лебница/Санданска Бистрица ÷ Река Струмешница: По експертна оценка няма
напълно непреодолими миграционни прегради. Необходимо е верифициране/
валидиране на оценките за проходимост на бариерите за риби чрез специфични
ихтиологични изследвания.Визуално наблюдавани значителни числености на мряна,
кефал и скобар от поне 5 възрастови групи.
18. Река Струмешница ÷ Държавна граница с Р Гърция: По експертна оценка няма
напълно непреодолими миграционни прегради. Необходимо е верифициране/
валидиране на оценките за проходимост на бариерите за риби чрез специфични
ихтиологични изследвания.
Така отбелязаните трудно преодолими/ непреодолими миграционни бариери са описани и
отбелязани с географски координати в приложените протоколи от обход по р. Струма.
Обобщено за река Струма- Непрекъснатостта на речното течение в пъстървовата зона е
сравнително слабо хидроморфологично повлияна. Разположените по- ниско части на речното
течение се характеризират с относително по- висока степен на хидроморфологичен натиск
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върху рибните съобщества. Условно до устието на р. Рилска, основен индикаторен вид за
влиянието на миграционните бариери е струмската мряна Barbus strumicae. Установените
числености на популациите в посочените пунктове, които се намират под и над преградите
сочат, че така или иначе степента на хидроморфологичен натиск върху вида не е висока.Под р.
Рилска основен индикаторен вид се явява скобарът Chondrostoma vardarense. От таблица хх. г
това не личи, тъй като пунктът над моста за Кулата Петрич не е подходящ за оценка, поради
наличието на кариерни дейности в терасата и коритото. Влошеното състояние на ихтиофауната
е признак за тези дейности. В действителност около 500м до 1 км по- нагоре срещу течението
по десен бряг са раположени големи мъртвици, в които с просто око се наблюдават огромни
численостите на няколко вида, при това представени с различни размерно- възрастови групимряна, кефал, скобар. Големи числености на хранещ се скобар по обраслите с перифитон
камъни от субстрата, бяха наблюдавани и под с. Микрево и под и над устието на р. Лебница.
1. Предлага се да се обърне внимание на бента (бетонов праг) при гр. Благоевград като
миграционна бариера за риби. Освен предварително обследване на възможностите за
преминаване на риби (метод capture-recapture) през съществуващите рибни проходи
(които се смятат, че не са с добър дизайн) се препоръчва при доказване на тяхната
неефективност и последващи мерки по проектиране и изграждане на рибни обходи
(„байпаси”) за облекчаване преминаването на рибната фауна, което да залегне в
следващия ПУРБ.
Забележка: Следващия бетонов праг по река Струма (непосредствено преди ГПСОВ)
беше по естествен начин заобиколен (байпасиран) от ръкав на река Струма през лятото
на 2012 г., като по този начин отпадна неговото бариерно значение. Препоръчва се
запазване на съществуващото положение с този праг, като се следи за потенциално
засилване на вкопаването на реката (дълбочинна и брегова ерозия на този участък).
2. Екологично възстановяване на комплекс от влажни зони и големи острови в заливната
тераса на р. Струма след Благоевград (преди ГПОСВ на левия бряг), които ще осигурят
местообитания за размножаване, отхранване и убежище за личинките на шаранови
риби, включително лин. Този комплекс естествено включва и съществуващите стари
кариерни езера – Бистраците („Голям Бистрак” и ”Малък Бистрак”).
3. Разработване на мерки, свързани със запазването на съществуващите малки мъртвици
по долното течение на р. Струма (в участъка от устие на Лебница до мост за КулатаПетрич) от хидротехническо строителство, изземване на инертни материали, както и
дейности по почистване на речното корито, които биха нарушили надлъжната
непрекъснатост на реките и връзките им с прилежащите влажни зони.
4. Разработване на еколого-съобразни мерки за стабилизиране на дъното на река Струма
в долното течение на българския участък, където дълбочинната ерозия (вкопаването) е
достигнала 4-5 m и застрашава както съществуващи съоръжения (мостове, укрепителни
и защитни ХТС и др.), така и довежда до пресъхване (осушаване) на свързаните с реката
влажни зони и ръкави, и снижаване на свързаните с реката плитки подземни води
(падане нивото на кладенци и плитки сондажи). Особено силно изразен е проблема в
района на Рупите.
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5. Да се обсъдят мерки на басейново ниво за запазване на непрекъснатостта в
хидроморфологично отношение на притоците в долното течение на Струма(Железнишка/Стара, Лебница и др. малки и пресъхващи притоци) важни за
размножаването на скобар, мряна, кефали и морунаж (най-вече размножителните
миграции на вардарския скобар).
6. Мерки за възстановяване и поддържане на стабилна популация от балканска пъстърва
в Земенския пролом на река Струма (участъка от гр. Земен до с. Ръждавица) –
предварителни проучвания на условията за локални миграции и съществуващите речни
местообитания оп основната река и притоците, изготвяне на официален зарибителен
план и извършване на зарибявания съвместно с ИАРА. Тези мерки биха подобрили
екологичния статус по БЕК рибна фауна в този речен участък и биха стимулирали
люботелския риболов и риболовния туризъм.
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3. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ
Изводи и препоръки относно програми за мониторинг и пунктове за
ХМ
Едва около 32 % от пунктовете за контролен мониторинг на трите басейнови дирекции
(26 пункта от общо 82 пункта от Приложение № 1) са покрити от хидрометрични
станции на НИМХ. Около 68% от пунктовете за контролен мониторинг остават
практически без регулярно постоянно измерване на водните количества, което ще
създаде сериозен проблем при прилагането на Рамкова Директива за Води 2000/60/ЕС
(респ. Закон за водите, Наредба № 1 и Наредба № 13 към него) в районите за
басейново управление на България. Препоръчва се започване на незабани консултации
от страна на мониторинговите институции към МОСВ (ИАОС, БД) с НИМХ за постепенно
разрешаване на този сериозен пропуск, който ще доведе до наказателни процедури
слещу България за неизпълнение на изискванията на РДВ.
Съществуващата мрежа от пунктове за контролен и оперативен мониторинг е
недостатъчна за представителна оценка на морфологичните условия на целите водни
тела съгласно изискванията на РДВ. Препоръчва се спешно изготвяне на под-програма
за контролен мониторинг на морфологичните условия на ВТ, която да е базирана на
обосновано разделяне на реките на относително еднородни (хомогенни, съставни,
работни) участъци по ХМ критерии и избор на достатъчен брой мониторингови
участъци за всяко ВТ.
Препоръчва се изготвяне на под-програма за контролен мониторинг на елемента
непрекъснатост на ВТ, която да е базирана на цялостни обходи на реките веднъж на 6
години и оценак на всички миграционни бариери за риби (естествени или изкуствени).
Препоръчва се като следваща стъпка да се разработи методика за оценка на
екологично състояние на реки по ХМ (елементи: хидрология; морфологични условия;
непрекъснатост на реките) на база на събраната информация и данни по тази поръчка.
Препоръки за развитие на ХМ мониторинг и оценка на реки в България съобразно
изискванията на РДВ
Препоръчват се два базови етапа, на които стъпва успешното прилагане на цялата РДВ:
 Валидиране на границите на речните типове и ревизия на водните тела за следващия
ПУРБ (2016- 2021);
 Актуализиране (оптимизиране) на мониторинговите програми и системите за
екологична оценка на водните тела за за следващия ПУРБ (2016- 2021)
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ЕТАП 1: Валидиране на границите на речните типове и ревизия на водните тела за следващия
ПУРБ (2016- 2021)
Стъпка 1-1: Разделяне на реките на относително ХМ еднородни (хомогенни) участъци
със сходни ХМ условия (разработване на критерии, извършване на полеви обходи –
поне експресни);
Стъпка 1-2: Определяне на СМ речни участъци (+ естествени и слабо модифицирани
такива)
Предварително разработване на методика (с алгоритъм и критерии) за определяне на
СМ речни участъци и СМВТ, както и на изкуствени речни участъци и ИВТ, както и
последваща валидация с чувствителни БЕК (риби, МЗБ, МФ) на някои от СМ речни
участъци.
Стъпка 1-3: Определяне на типологията на еднородните речни участъци и границите на
типовете (методика/подход за определяне на границите между речните типове в
междинните зони);
Стъпка 1-4: Ревизия на водните тела – необходимост от национален подход
(препоръчително изпълняван от един екип) за определяне на естествени, слабо
модифицирани, СМ и изкуствени речни ВТ, като основни гоеграфски единици за
интегрирано управление на водите;
Стъпка 1-5: Определяне на т.нар. дискретни единици (с незначителни размери) към ВТ
и типовете;
Стъпка 1-6: Предлагане на процедура за групиране на малки ВТ – ако се налага в някои
изолирани случаи (3-годишни програми);
Стъпка 1-7: Изработване на ГИС слоеве, съгласно изискванията на РДВ – препоръка за
повече използване на open-source софтуер съгл. препоръките на SEIS и EEA
Общи препоръки относно валидиране на типове стоящи води „езера” за следващия ПУРБ
(2016- 2021)
Принадлежност на водоемите към някои от 17 типа „езера”, определени по система Б на РДВ.
Потенциално обединяване на някои „езерни” типове и намаляване на общия им брой, особено
по отношение на язовирните типове. Уточняване на подхода спрямо малките и микро-язовири
(дали формално ще се спазва подхода за мин 0.5 km2 площ), влажните зони от значение за
биологичната консервация и Натура 2000 (Сребърна, Драгоманско блато, Алдомировско блато
и др.); Процедура за групиране на алпийските глациални езера; Проучване на възможностите
за разделяне на СМВТ и ИВТ (язовири/изравнители) според типа водоползване (напр. язовири
за питейно-битово водоснабдяване, за енергетика, за напояване и др.) вместо по типове по
система Б на РДВ!
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ЕТАП 2: Актуализиране (оптимизиране) на мониторинговите програми и системите за
екологична оценка на водните тела за за следващия ПУРБ (2016- 2021)
Подготовка на нови докладвания по чл. 5 и чл. 8 на РДВ за следващия ПУРБ.
Контролен мониторинг на реки – минимум 4 под-програми за мониторинг:
Под-програма за БЕК, хидрология, ФХ: Мрежа от неголям брой представителни пунктове за
контролен мониторинг на всички БЕК, хидрология (хидрометрия, водни количества, отток), ФХ
и приоритетни и други вещества. Добра научна обосновка за представителност на пунктовете
спрямо водните тела;
Под-програма за морфологични условия на реки – обоснована съгласно СЕN, използвайки ХМ
еднородни (хомогенни) речни участъци – минимум по 1 мониторингов пункт (100-500 m
участък) за всеки еднороден речен участък. Честота – веднъж на 3 години;
Под-програма за непрекъснатост на реки (миграционни напречни бариери – изкуствени и
естествени) – цялостни теренни обходи на ВТ веднъж на 6 години;
Под-програма за връзки с подземните води – фокусиране на зоните, където има значими
нарушения на тези връзки (бетониране на речното корито, силно вкопаване на
реките/дълбочинна ерозия, прекалено водоползване).
При стоящите води от категория „езера” под-програмите за контролен мониторинг могат да
достигнат до 8 – особено за големите ВТ! За отделните БЕК (ФП, МЗБ, МФ, рибна фауна, ФХ,
хидрология, морфология, връзки с подземните води)
Оперативен мониторинг на реки и езера – максимално заменяне с проучвателен мониторинг
за следващия ПУРБ. Препоръчва се да се разгледа въпроса с финансиранетона програмите за
оперативен мониторинг – възможности за разширяване на собствения мониторинг на
предприятията и прилагане на принципа „Замърсителя плаща”.
Проучвателен мониторинг – разширяване в следващия ПУРБ, вкл. където липсва
задължителна информация по РДВ – напр. изворни екосистеми, преходни води, пресъхващи
реки, язовири с ВЕЦ и силно годишно вариране на нивото и т.н.
Методика за ХМ оценка на състоянието на реките
Процесът включва разработване на 5 различни методики за цялостно изпълнение на
изискванията на РДВ:
 Методика за оценка на хидрологичните елементи (нарушения на оттока, предизвикани
от човешка дейност) за ВТ;
 Методика за оценка на състоянието по морфологични условия на речните ВТ – вероятно
точкова система за отделните еднородни речни участъци.
 Методика за оценка на непрекъснатостта на реките/ВТ - % засегнатост на ВТ,
непреодолимост на изкуствените бариери;
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 Методика за връзки с подземните води – остава неизвестна за момента; фокус върху
нарушенията;
 Интегрирана методика за обща оценка на ХМ състояние, обединяваща всички оценки
по елементи с тежести (вероятно типово-специфични)
В момента за реки може да се направи такава методика в рамките на 6 месеца на база на
събраната информация (въпреки, че липсват данни за Дунавски район), която по-късно да се
тества и за ДР. На практика пълно приложение на такава методика ще има след ревизията на
ВТ, защото тя ще е базирана на подхода с ХМ еднородни речни участъци и оринетирана към
конкретни ВТ. Реалното валидиране с биологични данни (специфични чувствителни метрики)
ще изисква поне 3 годишен период (може да бъде обвързано с интеркалибрацията и
валидиране на класификационните системи).
Препоръка за изпълнение на програмата за ХМ мониторинг за реки и за Дунавски район (през
2013 г.) от ИАОС по подобен начин, както за ЧР, ИБР и ЗБР с обхват: Всички пунктове за
контролен мониторинг – обследване за морфологични условия; Непрекъснатост на реки –
подбиране на реки с обща дължина около 1000 km (напр. Искър, Янтра, Осъм, Вит).
ДРУГИ АСПЕКТИ


Липса на хидрометрия (водни нива веднъж на три месеца) за редица езера, в които се
извършва контролен мониторинг и интеркалибрация (Сребърна, Дуранкулак, Шабла и
т.н.);



Необходимост от отделен проект за река Дунав – при нея всичко е абсолютно различно
и специфично и повечето методики за пробонабиране и оценка са различни от тези за
другите реки, вкрючително за ХМ. Стъпките и препоръките изброени преди това не се
отнасят за река Дунав!

Обобщени изводи и препоръки относно непрекъснатостта на реките
Камчия, Велека, Марица и Струма
Да се адаптира/въведе методика за оценка на ефективността на рибни проходи в
съответствие с националното и европейско законодателство в областта на водите и
добрите европейски практики в тази насока.
Препоръчва се всички изкуствени миграционни бариери за риби (бентове, прагове,
баражи и др. ), които са с оценка > 2-3 да бъдат оценени чрез използване на метода с
повторен улов (capture - recapture) и при потвърждаване на бариерното им значение за
статуса на рибната фауна да се разработят технически и екологични мерки, които да се
вкрючат в следващите ПУРБ.
Да се ограничи или напълно забрани добивът на инертни материали вътре в речните
корита, като се предвидят мерки за екологично възстановяване на най-пострадалите
речни участъци.
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Да се заложи в бъдещите ПУРБ (или при актуализация на съществуващите ПУРБ)
специализирано предварително проучване на възможностите за екологично
възстановяване на крайречни влажни зони (отрязани меандри по р. Камчия, старици и
слепи ръкави по р. Марица и Струма).
Да се използва информацията от теренните цялостни обходи на реките Камчия, Велека,
Марица и Струма при актуализацията на ПУРБ и при изготвяне на бъдещите ПУРН.
Например зони за нелегално депониране на отпадъци (общински, строителни и др.),
зони пострадали от брегова или дълбочинна ерозия, нарушени ХТС, зони с риск от
наводнения и т.н.

Организация на данните в ГИС
1. Подготвен е проект, с подложка от JICA: реки, релеф и др.
2. Изготвена е отделна база данни, за нуждата на ХМ данни, конкретно по проекта.
Съдържанието на базата е:
a. Един линеен слой, съдържащ Речни участъци. Към слоя са добавени следните
атрибутни полета. Атрибутните полета са:
i. Работен участък;
ii. Тип;
iii. Дължина в км. по Google;
iv. Надморска височина в м., по Google;
v. Описание (имаме ограничение от 255 символа в базата);
vi. Начална точка, Х координата.
vii. Начална точка, Y координата
viii. Крайна точка, Х координата
ix. Крайна точка, Y координата
x. Доминиращ субстракт
xi. Забележки
b. Към линейния слой е създадена таблица и връзка с възможност за добавяне на
един или повече от един файла (няма ограничения в броя). Добавени са
всякакви документи, снимки, таблици. Прикачените документи се съхраняват
директно в базата и когато потребителя кликне върху участъка ще може да
отвори файла.
c. Точков слой с точките от протоколите. Тук единственият атрибут е номер на
точка.
d. Към точковия слой е създадена таблица и връзка с възможност за добавяне на
един или повече от един файла.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 : Списък на пунктовете за провеждане на
хидроморфологичен мониторинг с определените за всеки
пункт хидроморфологични елементи за наблюдение,
разпределени по басейнови райони за управление на водите
№

БД

код на пункта

код на
пункта
ИАОС

геогр. координати
име на пункта
X

Y

Хидромор
фологични
елементи

1

БДЧР

BG2DO00841MS002

0211

р. Изворска - над
с. Долище

27.883907

43.335329

1, 2, 3

2

БДЧР

BG2DO831MS001

0212

р. Батова - устие

28.0563889

43.3578067

1, 2, 3

3

БДЧР

BG2PR211MS002

3119

р. Девненска –
устие

27.62725

43.1786401

1, 2, 3

4

БДЧР

BG2PR81MS019

3120

р. Мадара (устие)

27.1458333

43.307779

1, 2, 3

5

БДЧР

BG2KA979MS030

3122

р. Тича – над с.
Тича.

26.4283333

42.9661678

1, 2, 3

6

БДЧР

BG2KA863MS037

3123

р. Тича – с.
Менгишево

26.6348

43.0284845

1, 2, 3

7

БДЧР

BG2KA863MS038

3125

р. Герила – след
гр. Върбица

26.6732778

42.9985845

1, 2, 3

8

БДЧР

BG2KA913MS032

3126

р. Камчия - с.
Миланово

26.8687778

43.1805845

1, 2, 3

9

БДЧР

BG2KA8611MS034

3127

р. Андере - устие

26.5239087

43.360553

1, 2

26.6128254

43.2300254

1, 2

10

БДЧР

BG2KA82291MS039

3175

р. Калайджидере –
на пътя
Търговище – В.
Преслав

11

БДЧР

BG2KA82211MS026

3176

р. Калайджидере
с. Надарево

26.7592673

43.2405756

1, 2

12

БДЧР

BG2KA08291MD040

3177

р. Кралевска – с.
Дългач

26.7299379

43.2161614

1, 2

13

БДЧР

BG2KA61MS035

3135

р. Брестова - устие

27.0681944

43.0725845

1, 2

14

БДЧР

BG2KA00195MS002

0237

р. Камчия – с.
Гроздьово

27.5441157

43.0345473

1, 2, 3

15

БДЧР

BG2KA00119MS001

0238

р. Камчия местност "Пода"

27.8214445

43.0198067

1, 2, 3
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№

БД

код на пункта

код на
пункта
ИАОС

геогр. координати
име на пункта
X

Y

Хидромор
фологични
елементи

16

БДЧР

BG2KA04741MS021

0230

р. Камчия – с.
Бероново

26.6805555

42.8314734

1, 2, 3

17

БДЧР

BG2KA04315MS010

0233

р. Л. Камчия – с.
Билка

27.2219722

42.9361401

1, 2, 3

18

БДЧР

BG2SE41MS003

0241

р. Двойница преди вливане в Ч.
Море

27.8767576

42.82644

1, 2, 3

19

БДЧР

BG2SE61MS0028

3146

р. Хаджйиска - с.
Ръжица

27.3989167

42.7878901

1, 2, 3

20

БДЧР

BG2SE61MS005

2735

р. Хаджйиска - с.
Тънково

27.6553333

42.7010567

1, 2, 3

21

БДЧР

BG2SE81MS008

2886

р. Ахелой - к-г
Ахелой

27.6404722

42.6341123

1, 2, 3

22

БДЧР

BG2SE61MS0029

3147

р. Азмак – преди
устие

27.4789167

42.6030289

1, 2, 3

23

БДЧР

BG2SE9821MS025

3148

р. Сънърдере устие

27.3053333

42.5096401

1, 2, 3

24

БДЧР

BG2SE98931MS026

3103

р. Чакърлийска –
с. Равнец

27.2224167

42.5206123

1, 2, 3

25

БДЧР

BG2SE98911MS014

0248

р. Чакърлийска –
с. Братово

27.3016944

42.4972234

1, 2, 3

26

БДЧР

BG2MA00713MS010

3150

р. Русокастренска
– с. Желязово

27.1636389

42.4874734

1, 2, 3

27

БДЧР

BG2MA00611MS003

3151

р. Русокастренска
- устие

27.2598333

42.4250289

1, 2, 3

28

БДЧР

BG2MA713MS004

3152

р. Средецка – след
гр. Средец

27.2335

42.3673067

1, 2, 3

29

БДЧР

BG2MA00713MS011

3153

р. Средецка устие

27.276216

42.384524

1, 2, 3

30

БДЧР

BG2MA48919MS001

3154

р. Факийска – с.
Факия

27.0867222

42.1888067

1, 2, 3

31

БДЧР

BG2MA04131MS002

3104

р. Факийска устие

27.3973611

42.39389

1, 2, 3

32

БДЧР

BG2IU411MS001

2841

27.66492

42.26889

1, 2, 3

192 | С т р а н и ц а

р. Дяволска - 5 км.

№

БД

код на пункта

код на
пункта
ИАОС

геогр. координати
име на пункта
X

Y

Хидромор
фологични
елементи

преди Приморско
33

БДЧР

BG2IU6915MS002

2699

р. Караач – устие

27.7480833

42.1948623

1, 2, 3

34

БДЧР

BG2IU291MS010

3156

р. Мехмечкьойска
– устие

27.6198611

42.3124456

1, 2, 3

35

БДЧР

BG2IU291MS003

2887

р. Ропотамо – с.
Веселие

27.6238056

42.3107789

1, 2, 3

36

БДЧР

BG2VE855MS002

3157

р. Велека – над с.
Бръшлян

27.4294167

42.0831678

1, 2, 3

37

БДЧР

BG2VE111MS001

0261

р. Велека – с.
Синеморец

27.9666945

42.0605012

1, 2, 3

38

БДИБР

BG3MA00997MS1580

0313

р.Марица с.Радуил

42.2758

23.68503

1,2,3

39

БДИБР

BG3MA00055MS0670

0353

р.Марица гр.Пловдив

42.1529

24.74322

1,2,3

40

БДИБР

BG3MA01191MS0010

0386

р.Марица гр.Свиленград

41.769

26.19185

1,2,3

41

БДИБР

BG3MA00811MS1070

0334

р.Тополница – гр.
Пазарджик, преди
устие

42.2075

24.29583

1,2,3

42

БДИБР

BG3MA00523MS0600

0357

р.Чепеларска с.Бачково

41.9444

24.85281

1,2,3

43

БДИБР

BG3MA00041MS0400

0361

р.Стряма –
с.Маноле

42.1871

24.91314

1,2,3

44

БДИБР

BG3MA00215MS0100

0378

р.Сазлийка - след
гр.Гълъбово

42.0934

25.8803

1,2,3

45

БДИБР

BG3TU00077MS0217

0286

р. Тунджа - мост с.
Баня (при ХМС)

42.60074

26.0113

1,2,3

46

БДИБР

BG3TU00013MS0010

0309

р.Тунджа - с.Срем

42.0522

26.47327

1,2,3

47

БДИБР

BG3AR00773MS0270

0393

Арда – с.Вехтино

41.5531

25.00333

1,2,3

48

БДИБР

BG3AR00133MS0010

0412

р.Арда - след
яз."Ивайловград"

41.5812

26.10725

1,2,3

49

БДИБР

BG3MA00035MS1620

2249

р.Бяла – с.Меден
бук

41.3803

26.02806

1,2,3
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№

БД

код на пункта

код на
пункта
ИАОС

геогр. координати
име на пункта
X

Хидромор
фологични
елементи

Y

50

БДЗБР

BG4ST06991MS110

2451

р. Струма при гр.
Перник, след
центъра

51

БДЗБР

BG4ST00691MS025

2458

р. Струма след яз.
Пчелина, при с.
Жабляно

22.7865

42.4898

2

52

БДЗБР

BG4ST06731MS160

0449

р. Струма при с.
Невестино

22.8531

42.2562

2

53

БДЗБР

BG4ST06571MS180

0455

р. Струма преди
гр. Благоевград

23.0369

42.0349

2

54

БДЗБР

BG4ST00652MS730

0459

р. Лебница преди
устие

23.2394

41.5266

2

55

БДЗБР

BG4ME00291MS340

8375

р. Доспат след
град Доспат, след
ГК

24.1627

41.6350

2

56

БДЗБР

BG4ST06999MS010

2987

р. Струма преди
яз. Студена

23.1486

42.5115

1, 2, 3

57

БДЗБР

BG4ST00691MS020

2459

р. Струма преди
гр. Земен (преди р.
Треклянска)

22.7547

42.4843

1, 2, 3

58

БДЗБР

BG4ST00679MS030

0444

р. Струма при с.
Ръждавица

22.7069

42.3865

1, 2, 3

59

БДЗБР

BG4ST06711MS040

2988

р. Струма преди
гр. Бобошево

22.9781

42.1783

1, 2, 3

60

БДЗБР

BG4ST65339MS050

2478

р. Струма преди
гр. Кресна

23.1528

41.7299

1, 2, 3

23.3183

41.4170

1, 2, 3

23.0207

42.5930

2

61

БДЗБР

BG4ST00631MS060

0464

р. Струма при
границата (мост за
с. Тополница)

62

БДЗБР

BG4ST06961MS070

2989

р. Арката преди
вливане в р.
Струма

22.9152

42.4807

1, 2, 3

63

БДЗБР

BG4ST06949MS080

2991

р. Светля преди
устие

22.8252

42.5517

1, 2, 3

64

БДЗБР

BG4ST00681MS090

0443

22.7531

42.4944

1, 2, 3
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р. Треклянска

№

БД

код на пункта

код на
пункта
ИАОС

геогр. координати
име на пункта
X

Хидромор
фологични
елементи

Y

преди устие
65

БДЗБР

BG4ST06789MS200

0445

р. Драговищица
при границата

22.5537

42.4121

1, 2, 3

66

БДЗБР

BG4ST06721MS210

0450

р. Елешница преди
устие (при с.
Четирци)

22.8765

42.2431

1, 2, 3

67

БДЗБР

BG4ST06694MS220

2992

р. Дупнишка
Бистрица над ВХ
Бистрица

23.1701

42.2363

1, 2, 3

68

БДЗБР

BG4ST00662MS230

2993

р. Разметаница
преди устие

23.0572

42.2169

1, 2, 3

69

БДЗБР

BG4ST65341MS240

2995

р. Влахинска
преди устие (Е79)

23.1562

41.7280

1, 2, 3

22.9718

41.3941

1, 2, 3

70

БДЗБР

BG4ST00649MS250

0462

р. Струмешница
при границата
(мост за с.
Габрене)

71

БДЗБР

BG4ST00632MS260

2996

р. Мелнишка
преди устие (Е79)

23.3239

41.4506

1, 2, 3

23.4048

41.4062

1, 2, 3

72

БДЗБР

BG4ST00623MS270

2660

р. Пиринска
Бистрица при
границата (с. Ново
Ходжово)

73

БДЗБР

BG4ME00497MS010

2357

р. Черна Места
над с. Черна
Места

23.7283

42.0584

1, 2, 3

0422

р. Места преди
вливане на р.
Изток (сп. Ген.
Ковачев)

23.5714

41.8854

1, 2, 3

0431

р. Места при
Момина кула
(мост за с. Буково)

23.6924

41.7247

1, 2, 3

0432

р. Места преди
границата (след
вливане на р.
Мътница)

23.8923

41.5015

1, 2, 3

74

75

76

БДЗБР

БДЗБР

БДЗБР

BG4ME00491MS020

BG4ME04733MS030

BG4ME00043MS040
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№

БД

код на пункта

код на
пункта
ИАОС

геогр. координати
име на пункта
X

Хидромор
фологични
елементи

Y

77

БДЗБР

BG4ME00481MS050

3209

р. Изток преди
вливане в р. Места

23.5684

41.8844

1, 2, 3

78

БДЗБР

BG4ME04829MS060

2998

р. Дамяница преди
р. Бъндерица

23.4764

41.8231

1, 2, 3

79

БДЗБР

BG4ME00461MS070

2999

р. Канина преди
устие

23.7703

41.5866

1, 2, 3

80

БДЗБР

BG4ME00044MS080

3001

р. Мътница под с.
Петрелик

23.8636

41.4943

1, 2, 3

2858

р. Сатовчанска
Бистрица преди
устие (с. Боголин)

23.9522

41.5400

1, 2, 3

2856

р. Доспат при
границата (при
моста между с.
Бръщен и с.
Црънча)

24.1325

41.5570

1, 2, 3

81

82

БДЗБР

БДЗБР

BG4ME00421MS090

BG4ME00025MS360
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2: Показателите за определяне на
хидроморфологичното състояние на повърхностните води
Хидроморфологични елементи за качество
№

Качествен елемент

Параметър

Реки

Езера

Крайбрежни
води

1

Непрекъснатост на
реката

Непрекъснатост на
реката

6 години

-

-

Количество и
динамика на речния
отток

1 месец

1 месец

Връзка с подземни
водни тела

Продължителност
1 месец

2

Хидрологичен
режим

Времепрестой

3

Морфологични
условия
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1 месец
1 месец

Дълбочина и
променливост на
ширината на реката

6 години

Структура и
субстрат на речното
дъно

6 години

Структура на рипала

6 години

Променливост на
дълбочината на
езера

6 години

Количество,
структура и
субстрат на езерното
дъно

6 години

Структура на
езерните брегове

6 години

Променливост на
дълбочината

6 години

Структура и
субстрат на
крайбрежното дъно

6 години

Откритост към
въление

едногодишен
цикъл

