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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 
 

БАН  Българска академия на науките 

БВП 

БД 

Брутен вътрешен продукт 

Басейнова дирекция 
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БДС 

БДЧР      

Брутна добавена стойност 

Басейнова дирекция „Черноморски район“ 

БЕК Биологичен елемент за качество 

БИ Биотичен Индекс 

БИМФ Биотичен индекс за макрофитите  

БПК5      Биологична потребност от кислород за 5 денонощия 

БС Басейнов съвет 

ВЕЦ       Водна електрическа централа 

ВиК        Водоснабдяване и канализация 

ВСБ      Водно стопански баланс 

ВТ        Водно тяло 

ВХ Водоносен хоризонт 

ГИС     Географска информационна система 

ГК        Градска канализация 

ГПСОВ   Градска пречиствателна станция 

ДКЕВР    Държавна комисия за енергийно и водно регулиране 

ДЕП Добър екологичен потенциал 

Е.Ж.     Еквивалент жител 

ЕИО Европейска икономическа общност 

ЕК        Европейска комисия  

ЕП Екологичен потенциал 

ЕПМ Експериментален пречиствателен модул 

ЕС        Европейски съюз 

ЗБР       Закон за биологичното разнообразие 

ЗВ         Закон за водите 
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ЗООС Закон за опазване на околната среда 

ЗРА       Закон за рибарството и аквакултурите 

ЗС Заинтересовани страни  

ЗЗТ        Закон за защитените територии 

ИАОС   Изпълнителна агенция по околна среда 

ИВП     Институт по водни проблеми 

ИВТ Изкуствен воден обект 

КПКЗ    Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяванията 

МЗХ      Министерство на земеделието и храните 

МЗБ Макрозообентос 

МЕП Максимален екологичен потенциал 

МОСВ   Министерство на околната среда и водите 

МП Мониторингов пункт 

МПС Моторно превозно средство 

МТ         Министерство на транспорта 

МРРБ    Министерство на регионалното развитие и благоустройство 

МФ Макрофити 

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

на науките  

НСИ      

НСМВ 

НСМОС 

Национален статистически институт  

Национална система за мониторинг на водите 

Национална система за мониторинг на околната среда 

ОВ Отпадъчни води 

ОП Обществена поръчка 

ОПОС     Оперативна програма „Околна среда” 
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ОПР Отчети за приходи и разходи 

ОПРСР  

ПАВ 

Оперативна програма „Развитие на селските райони” 

Полициклични ароматни въглеводороди 

ПДК    

ПИК 

Пределно допустими концентрации 

Процес на интеркалибрация 

ПоМ 

ПРЗ 

Програма от мерки 

Препарати за растителна защита 

ПС      Прагови стойности 

ПСПВ Пречиствателна станция за питейни води 

ПСОВ  Пречиствателна станция за отпадъчни води 

ПВТ     Подземно водно тяло 

ПУДООС Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда 

ПУРБ    План за управление на речния басейн 

РБ Речен басейн 

РБУ Район за басейново управление 

РГ         Работна група 

РДВ      Рамкова директива за водите 

РИ Референтен индекс (по макрофити) 

РИОКОЗ Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве 

РИОСВ Регионална инспекция по околна среда и водите 

РР Разрешителни и регистри 

РС Релевантни стойности 

РФ  

СКОС 

Рибна фауна 

Стандарти за качество на околната среда 

СМВТ  Силно модифицирано водно тяло 
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СОЗ Санитарно – охранителна зона 

СПСОВ Селищна пречиствателна станция за отпадъчни води 

ТИ Трофичен индекс (по макробезгръбначна фауна) 

ФБ Фитобентос  

ФП Фитопланктон 

ФХ  

ХМЕК 

Физико-химичен 

Хидроморфологични елементи за качество 

ХМС Хидроморфологично състояние 

ХПК 

ЧР 

Химическа потребност от кислород 

Черноморски район 

ЧРБУ Черноморски район за басейново управление 

ШО Широка общественост 

AQEM  

 

 

CPOM 

EFI 

EMPE 

EQR 

FAME  

 

FPOM 

FIDESS 

ICPDR  

IPS  

The development and testing of an Integrated Assessment System for 

Ecdogica/Quality of Streams and River throughout Europe using Bentic 

Macroinvertebrates 

Coarse Particular Organic Matter 

European Fish Index  

The European Monitoring and Evaluation Programme 

(Ecological quality ratios) 

Development, valuation and Implementation of standardised fish – based 

Assesment Method for Ecological stasus of europian rivers 

Fine Particular Organic Matter 

Fish-based Decision Support System 

International Commision for Protection of Danube River 

Index of polluosensitinty / Биотичен диатомен индекс 
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IPPC 

 

ISO 

JICA 

JDS 

Интегрирана превенция и контрол на замърсяването, съгласно Директива 

96/61/ЕС 

International Organization for Standardization 

Japaneese International Cooperation Agеncy 

Joint Danube River Survey 

M-AMBI Modified - Azit Marine Biotic Index 

SWIFT Screening methods for Water data InFormaTion 

TRIX  

WISE  

 

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

Water Information System for Europe (Информационна система за води на 

Европа) 
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РАЗДЕЛ 2. 

КРАТЪК ПРЕГЛЕД НА  

ЗНАЧИМИТЕ ВИДОВЕ НАТИСК И ВЪЗДЕЙСТВИЕ В 

РЕЗУЛТАТ ОТ ЧОВЕШКАТА ДЕЙНОСТ ВЪРХУ 

СЪСТОЯНИЕТО НА ПОВЪРХНОСТНИТЕ И 

ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ 
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 2.1. ПРЕГЛЕД НА НАТИСКА ВЪРХУ ПОВЪРХНОСТНИТЕ И ПОДЗЕМНИТЕ 

ВОДИ  

Прегледът на въздействието в резултат от човешката дейност върху състоянието на 

водите е изготвен в съответствие с изискванията на Приложение II т. 1.4 и т. 1.5 и т. 2.3 - т. 2.5 

на Рамковата директива за водите (РДВ),  Глава X, Раздел VІ, чл. 157, ал. 1, т. 2 от Закона за 

водите (ЗВ), и Ръководство № 3 „Aнализ на антропогенния натиск и въздействие”, 

разработено от РГ IMRESS на ЕК, в рамките на Общата стратегия за прилагане на РДВ, както 

и: 

 Наредба № Н-4 от 14.09.2012г. за характеризиране на повърхностните води; 

 Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води; 

Анализът на антропогенното въздействие и натиск е непрекъснат процес в рамките на 

всеки цикъл на управление на водите. Той се актуализира периодично - при набиране на 

актуална информация за характеристиките на водните тела, за състоянието на водите и за 

източниците на въздействие. Резултатът от анализа е оценката на риска водните тела да не 

постигнат добро екологично състояние или добър екологичен потенциал. В риск не означава 

непременно че водните тела не постигат добро състояние, а показва аспектите, в които трябва 

да се предприемат действия за осигуряване на запазването / поддържането на добро 

състояние, или да се осигури постигането му в бъдеще.   

РДВ изисква информацията от анализа на антропогенното въздействие да се използва 

за оптимизиране дизайна на мониторинговите програми (чл. 8) и на програмите от мерки (чл. 

11).  

   2.1.1. Движеща сила на антропогенния и природния натиск 

Извършеният анализ е базиран на концептуалната аналитична рамка на модела 

“Движещи сили – Натиск – Състояние – Въздействие – Отговор” (Drivers – Pressures – State – 

Impact – Response, DPSIR
1
 . 

  

                                                           
1
 http://ia2dec.pbe.eea.europa.eu/knowledge_base/Frameworks/doc101182 

http://ia2dec.pbe.eea.europa.eu/knowledge_base/Frameworks/doc101182
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Фигура 2.1:  Концептуална аналитична рамка на модела “Движещи сили – Натиск – 

Състояние – Въздействие – Отговор” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Моделът DPSIR се базира на концепцията за отношението между причина – следствие 

и осигурява цялостен механизъм за анализ на проблемите на околната среда в резултат от 

човешката дейност, и необходимите действия за осигуряване на устойчиво развитие.  

Дефинициите използвани в модела са представени в таблицата по-долу. 

 

Таблица 2.1:  Понятия, използвани в модела DPSIR 

Понятия в модела 

DPSIR 
Определения за понятията в модела DPSIR 

Движещи сили Източници на натиск върху повърхностните и подземните води от 

човешка дейност и природни фактори, които могат да окажат 

въздействие върху повърхностното или подземното водно тяло и 

да влошат неговото състояние. 

Натиск Прякото проявление на движещите сили - пътищата и начините, 

чрез които екосистемите и техните компоненти, респ. 

състоянието, се нарушават.  

Състояние Състоянието на повърхностното водно тяло е израз на 

структурата и функционирането на водните екосистеми, а на 

подземното водно тяло – израз на качествените и количествените 

му характеристики, в резултат на действащите му движещи сили 

и преките им проявления. 

Въздействие Негативното влияние/проявление на натиска, предизвикващ 

изменения на повърхностното или подземното водно тяло 
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Понятия в модела 

DPSIR 
Определения за понятията в модела DPSIR 

Отговор Планиране на мерки, необходими за запазване или  подобряване 

състоянието на повърхностното или подземното водно тяло, вкл. 

и мерки за допълнително наблюдение, проучвания или събиране 

на необходимата информация за натиска. 

 

Движещите сили от атропогенен характер, и видовете натиск, който те оказват върху 

състоянието на водите са посочени в Приложение 2.1.1.1 и Приложение 2.1.1.2_Движещи 

сили и въздействия, попречили на постигането на добро екологично състояние.  

При анализа на антропогенния натиск и въздействие върху състоянието на водите са 

отчетени и естествените природни характеристики. Природните движещи сили са свързани с 

географско положение, релеф, климатичните особености - температура на въздуха, сезонно 

разпределение на валежите и т.н. Както бе отбелязано в раздел 1, въз основа на тези фактори 

са определят типовете повърхностни води – основа за разграничаване на различните видове 

екосистеми и за класификация на екологичното състояние.  

   2.1.2. Категория и вид натиск 

Член 5 от Рамковата директива за водите изисква държавите-членки да идентифицират 

значимите видове натиск, оказван върху всяко водно тяло. Това означава да бъде определен 

всеки натиск върху водното тяло, който самостоятелно, или в комбинация с друг вид натиск, 

може да доведе в настоящето или в бъдеще до риск от непостигане на екологичните цели на 

директивата. 

Наличната информация при извършване на анализа е използвана за актуализиране на 

натиска върху водните тела в следните аспекти: 

 Факторите на натиск, по които на този етап са налични данни и е уточнен механизъм за 

анализ, са: 

 Значителни точкови източници на замърсяване: 

- градски пречиствателни станции за отпадъчни води; 

- градски канализации; 

- индустриални източници на отпадъчни води; 

- животновъдни ферми; 

- обекти за отглеждане на аквакултури; 

- реки, внасящи значителен товар в крайбрежните морски води; 

 

 Значителни дифузни източници на замърсяване: 

- земеделски практики; 

- населени места без изградена канализационна система; 

- горско-стопански дейности; 

- депа за отпадъци, без изолираща подложна повърхност и дренажна система; 

- замърсяване от подземни води в зони на смесване с повърхностните води; 

- замърсени индустриални терени от минали екологични щети; 

- почвена ерозия и абразия на бреговете; 

- обекти за отглеждане на аквакултури. 

 

file://Bdvarna/planove/Aktualizacia_PURB/2015/PURB/Приложение%202.1.1.1_Списък%20на%20видовете%20натиск%20и%20движещите%20сили.doc
file:///C:/Users/e.encheva/AppData/Roaming/Microsoft/Razdel%202/Приложение%202.1.1.2_Движещи%20сили%20и%20въздействия,%20попречили%20на%20постигането%20на%20добро%20екологично%20състояние.xlsx
file:///C:/Users/e.encheva/AppData/Roaming/Microsoft/Razdel%202/Приложение%202.1.1.2_Движещи%20сили%20и%20въздействия,%20попречили%20на%20постигането%20на%20добро%20екологично%20състояние.xlsx
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 Значителни места на водоползване;  

 

 Значителни морфологични изменения; 

- корекции на реки;  

- миграционни бариери - прагове и бентове; 

- дейности по укрепване на бреговете; 

- добив на инертни материали; 

- удълбочаване на плавателни пътища – драгиране.  

 

 Регулация на оттока: 

- завиряване (язовири); 

- хидротехнически съоръжения, хидроенергийни съоръжения (ВЕЦ). 

 

 Други фактори на натиск: 

- развитие на инвазивни видове; 

- пристанищна инфраструктура. 

 

 Климатични изменения - Повишаването на температурата, опустяване на почвите, 

намаляването на водата, предизвикано от глобалните промени в климата на планетата, 

са основните причини за намаляването на биоразнообразието.  

 

2.1.3. Потенциални въздействия на видовете натиск 

Някои видове натиск може да нямат, или да оказват слабо въздействие върху водните 

тела. Затова РДВ изисква да бъдат идентифицирани само значимите видове натиск. Като 

такъв се определя натискът, обуславящ  въздействие, което може да доведе до непостигане на 

целите. Това налага разбиране на естеството на въздействията, които могат да възникнат в 

резултат на даден вид натиск. 

В Приложение 2.1.2.1 е представена връзката между видовете натиск, вероятното 

въздействие върху водните тела и индикативните елементи за качество. 

2.1.4. Обхват, съдържание и  източници на използваната информация 

Актуализацията на анализа на антропогенното въздействие върху повърхностните води 

в Черноморския район за басейново управление е извършена на база на следната налична 

информация: 

1. Данни от провеждан мониторинг на водите: хидробиологичен за периода 2010 – 2014г., 

физикохимичен и химичен за периода 2010 – 2014 г. 

2. Данни от проведен мониторинг на крайбрежните морски води във водна фаза 2010 -

2014 г.  

3. Разрешителни по Закона за водите и комплексни разрешителни по Закона за опазване 

на околната среда. 

4. Анализи от собствен мониторинг и контролна дейност във връзка с водоползване и 

ползване на водни обекти.  

5. Мониторинг на язовирите, използвани за питейно-битово водоснабдяване /от В и К 

дружествата/. 

6. Информационни карти за депа за отпадъци. 

file://Bdvarna/planove/Aktualizacia_PURB/2015/PURB/Приложение%202.1.2.1_Връзка%20между%20видове%20натиск%20и%20вероятно%20въздействие%20.doc
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7. Данни за лагуни за допречистване на отпадъчни води в Черноморския район за 

басейново управление. 

8. Данни от собствен и контролен мониторинг на водите формирани от депата за 

отпадъци и формиращи натиск върху повърхностните и/или подземните води в 

Черноморския район за басейново управление. 

9. Данни за ползването на земите - от CORINE land cover, 2012. 

10. Данни за прилаганите препарати за растителна защита и торове за периода 2010-2014 г. 

от МЗХ. 

11. Районите със значителен потенциален риск от наводнения, определени със Заповед № 

88/21.08.2013 г. на Директора на БДЧР и утвърдени със Заповед РД-744/01.10.2013 г. 

на МОС 

12. Използвани са и междинни резултати от изпълнението на обществени поръчки, 

възложени от МОСВ. 

13. ОП „Оценка на натиска и въздействието върху повърхностните и подземните води от 

изменението на климата и оценка на наличието на вода за икономическите сектори”. 

14. ОП „Интеркалибриране на методите за анализ на биологичните елементи за качество 

(БЕК) за типовете повърхностни води на територията на България, съответстващи на 

определени общи европейски типове в Географските групи за интеркалибрация“. 

15. „Икономически анализ на водоползването за периода 2008-2012 г. и прогнози до 2021 

г.” 

 

2.1.5. Преки и косвени въздействия от изменението на климата, наводненията и 

засушаването 

Изменението на климата засяга водите повече от всички други естествени ресурси, 

водещо до интензивни промени в хидроложкия цикъл, в резултат на които в глобален мащаб 

сухите сезони стават още по-сухи, а дъждовните сезони – още по-влажни, като в резултат се 

увеличава рискът от по-големи и по-чести наводнения и суши. Климатичните изменения 

оказват огромно влияние върху качеството и количеството на наличните и достъпни водни 

ресурси. 

 Климатичните промени са част от глобалните промени и това още повече усилва 

неблагоприятните последствия от метеорологичните, климатичните и хидроложките бедствия 

поради факта, че те се реализират в райони, които са все по-гъсто населени, застроени, 

стопански усвоени и икономически обвързани. 

В рамките на научна разработка на тема „Оценка на натиска и въздействието върху 

повърхностните и подземните води от изменението на климата и оценка на наличието на вода 

за икономическите сектори” е извършено климатично моделиране за територията на България 

по райони за басейново управление по два сценария (RCP4.5 и RCP8.5) за очаквано изменение 

на средните температури и количество валежи за три периода: за първия период с хоризонт 

2027 г., и за периодите 2021-2050 г. и 2071-2100 г.  

 Моделните резултати и по двата сценария показват изразена тенденция за увеличаване 

навсякъде в страната на есенните валежи и намаляване на летните, като: 

- „Умерения“ сценарий RCP4.5 - най-голямо увеличение на есенните валежи се 

очаква за периода 2013-2042 г. (с над 23 %), а най-голямо намаление на летните валежи – за 

периода 2071-2100 г. (с над 12 %). По значително нарастване на количеството на валежите 
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през зимата се очаква за периодите 2013-2042 г. и 2021-2050 г. – между 11 % и 15 %, докато за 

2071-2100 г. това нарастване е минимално – под 1%. За пролетните валежи се очаква трайно 

увеличение на техните количества във всеки следващ период – от 0.9 % за 2013-2042 г. до 7.5 

% за 2071-2100 г. 

- „Песимистичния“ сценарий RCP8.5  - най-голямо увеличение на есенните 

валежи се очаква за периода 2071-2100 г. – с почти 30 %, а най-голямо намаление на летните 

валежи за 2021-2050 г. – с над 8 %. За валежите през зимата за периода 2013-2042 г. не се 

очаква промяна, за 2071-2100 г. - неголямо увеличение – с 1.7%, а за 2021-2050 г. – 

незначително намаление – с 0.6%. За пролетните валежи се очаква намаление за периода 

2013-2042 г. – с 1.6 %, а за 2021-2050 г. и 2071-2100 г. – увеличение с 2.6 % и 7.9 %  

В анализа и оценка на риска и уязвимостта в сектор „Води“ се констатира: 

- повишена е уязвимостта на нашия регион от засушаване и суши, екстремни 

температури, горещи вълни и наводнения; 

- в резултат от климатичните промени се очаква да нараснат случаите с 

интензивни валежи, които предизвикват внезапни наводнения и щети на фона на общото 

затопляне и засушаване в региона; 

- моделите показват нарастване на количеството на валежите с големи 

регионални различия. 

В разработката чрез изследване на промяната на климатичните параметри по 

установените сценарии за изменение на климата (RCP4.5 и RCP8.5) за времевите хоризонти - 

2013-2042 г., 2021-2050 г. и 2071-2100 г е установена тенденцията, при която натискът от 

изменението на температурите и валежите води до нарастване на въздействията във връзка с 

изменение на количеството и качеството на водните ресурси в отделните речни басейни на 

страната.  

Механизмът на преките и косвени въздействия върху водните ресурси зависи от 

спецификата на района, от естествената изменчивост, климатичните и обществени фактори. 

Очакваните преки и косвени въздействия от климатични промени имат различна 

интензивност в трите периода 2013-2042, 2021-2050 и 2071-2100 за даден речен басейн: 

- В резултат от натиска от изменение на климатични фактори като: Повишаване 

на температурите; Намаляване на валежите; Промени в разпределението на валежите; 

Интензивни валежи; Топене на ледени масиви; Повишаване на морското равнище; 

- Очакваните преки въздействия са: Намален отток в реките; Понижени водни 

нива в язовирите; Понижени нива на подпочвените води; Сезонни промени в оттока; Промени 

в периодите на снеготопене; Увеличаване на заплахата от наводнения; Засоляване на 

подпочвените води. 

- В комбинация с природни и социални фактори като: Понижена способност за 

регенерация на почвата, свързана с обезлесяване и урбанизация; Повишена потребност от 

вода за селскостопански, производствени и битови нужди; Влошаване състоянието на 

съществуваща инфраструктура (язовири, водоснабдителни и канализационни системи), 

- Очакваните косвени въздействия са: Недостиг на вода за селскостопански, 

производствени и битови нужди; Въздействия върху производството на храни и износни 

култури; Въздействия върху производствената инфраструктура; Въздействия върху градските 

услуги. 
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 Обобщените изводи от гореописаните дейности са представени в Приложение 2.1.5.1.

  

 Динамиката във времето на очакваните промени в сезонното разпределение на 

валежите показва сигнали, както за вероятни наводнения, така и засушавания през различните 

бъдещи времеви периоди. 

Наводнения - екстремните валежи, както и обложните и продължителни валежи са 

основна причина за наводненията от флувиален тип. При предизвиканите от екстремни 

валежи наводнения, оттокът много бързо се трансформира във висока вълна и поради това 

времето за реакция и защита обикновено е много кратко. Това допълнително усилва 

потенциалния неблагоприятен ефект от бедствието. През последната декада се наблюдава 

много добре изразена тенденция към нарастване на опасността от такива валежи. За периода 

от 24 години в 23 максималният денонощен валеж е над 100 mm, но има седем години с 

измерен максимален денонощен валеж над 200 mm, като 5 от тях са в периода 2005-2011 г. 

Именно промените в максималните денонощни валежи от над 100-200 mm/24h, които 

показват тенденция към нарастване през последните години, са фактор за повишения риск от 

наводнения и свързаните с тях други природни бедствия, като свлачища, ерозия и др.  

Възможни последици от наводненията са: брегова ерозия, отлагане на наноси; 

раздвижване на стари утайки и съпътстващи замърсители, повишена мътност, влошаване 

качествата на пресните води; унищожаване на речна и крайречна флора и фауна и др. 

Засушаване – природно явление, което възниква по-скоро постепенно, а не внезапно, за 

разлика от наводненията. От метеорологична гледна точка засушаването се асоциира със сухи 

периоди с различна продължителност и степен на засушаване. Основната мярка за засушаване 

е недостатъчното количество валежи за определена дейност, както и времето на падането им, 

разпределението и интензивността на този дефицит по отношение на съществуващите запаси, 

потреблението и използване на водата (напр. растеж на селскостопански култури, напояване, 

ниво на водохранилище). Продължителността и обхвата на засушаванията са неизвестни, тъй 

като валежите са непредсказуеми по количество, продължителност и местоположение.  

Наблюдаваните и очаквани въздействия от климатичните промени показват като цяло 

средно увеличение на наблюдаваната средногодишна температура и намаление на валежите. 

Високите температури на въздуха в съчетание с валежния дефицит през летния сезон ще 

увеличат риска от всички видове засушаване – метеороложко или климатоложко, 

хидроложко, селскостопанско и социо-икономическо. Метеороложкото засушаване е резултат 

от недостиг на валежи, докато хидроложкото засушаване описва дефицит на обема на 

водоснабдяване. Селскостопанското засушаване е свързано с недостиг на вода за растежа на 

растенията и се оценява като недостатъчна почвена влажност за компенсиране на загубите от 

сумарното изпарение.  

В България през следващите десетилетия се очаква затопляне и редуциране на 

валежните количества, особено през топлото полугодие. Възможни последициот 

засушаването са: неспособност за задоволяване на нуждите за вода; увеличена концентрация 

на замърсители; повишена мътност; влошаване качествата на пресните води; въздействие 

върху влажни зони; пресъхване на водни тела в района; унищожаване на речна и крайречна 

флора и фауна; риск от горски пожари и др. 

Недостиг на вода  - продължителен дисбаланс между потреблението и наличния воден 

ресурс в регион, характеризиран най-често от засушлив или сух климат и/или засилен от 
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рязко повишаване на потреблението, във връзка с нарастване на населението и/или 

селскостопанските нужди.  

Засушаването е естествено явление, докато водния недостиг може да се приеме като 

резултат от антропогенното въздействие. Двата процеса са различни по произход и проява, но 

обикновено се наблюдават заедно поради съвпадение на обстоятелствата. Типични 

характеристики и за двата процеса са намаленият речен отток и приток към язовирите, езерата 

и водоемите и намаляване на влажните зони. 

Климатичните промени могат да създадат или засилят недостига на вода в даден 

регион, като причините за това може да се разглеждат самостоятелно или като съвкупност от: 

- намаляване или изчерпване капацитета на водоизточниците; 

- много висок дял на загубите на вода по пътя до потребителите, което води до 

неоправдана свърхексплоатация на водоизточниците; 

- повишаване на търсенето на вода за определени населени места и/или сектори 

на икономиката, което не може да се покрие с наличния капацитет на водоизточниците; 

- голям дял от използвания обем на водите в страната е за напояване. 

Делът на населението с режим на водоснабдяване е намалял от 22% през 2000 г. на 1% 

през 2011 г. (МОСВ, 2013). Въпреки това, този показател все още се влияе много силно от 

климатичните условия и положителните тенденции на смекчаване на проблема не са 

устойчиви във всички региони на страната.  

 Критериите и индикаторите за оценка на тенденциите на засушаване и недостиг на 

вода в бъдещи периоди, свързани с очакваните климатични промени са представени в 

Приложение 2.1.5.2.  

 За приетия като работен сценарий на климатични промени RCP 8.5 с плавно 

нарастващи емисии на парникови газове във времето (най-песимистичен сценарий) 

прогнозата за райони с недостиг на вода и риск от засушаване за периода 2071-2100 г., в който 

потенциалният риск е най-силно проявен е представена в Приложение 2.1.5.3. 

 Наводненията, както и периодите със силно намаление на водните количества, имат 

много неблагоприятен ефект върху качеството на водите. В първия случай, поради преливане 

на канализационни шахти и смесване на замърсени и пресни води, а във втория случай поради 

повишаване на концентрациите на замърсителите разтворени в по-малко количество вода. В 

речните басейни, на чиято територия има добив на руди на цветните метали, 

хвостохранилища и други потенциално опасни обекти, наводненията водят до значително 

повишаване на замърсяването с тежки метали на водите, заливните тераси и дънните утайки. 

 Анализа на уязвимостта на водния сектор към климатичните промени показва, че: 

- по отношение на ресурсите от пресни води и тяхното разпределение на глава от 

населението няма съществена промяна и потреблението е обезпечено с вода, както за битово 

водоснабдяване, така и с води за обезпечаване работата на всички икономически сектори в 

страната при сегашните темпове на развитие; 

- понастоящем натискът (от природен и антропогенен характер), както върху 

количеството, така и върху качеството на водните ресурси е управляем чрез оптимизиране на 

потреблението, намаляване на загубите на вода, които са недопустимо високи поради 

амортизираните съоръжения за пренос, чрез обхващане на всички отпадъчни води от 

пречиствателни съоръжения, контрол на качеството и опазване на екосистемите от които 

зависи възобновяването на водните ресурси 
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- решаването на тези проблеми ще повиши в много голяма степен устойчивостта 

на сектора с оглед на възможните промени в климата на страната във времевия хоризонт до 

2035 г.; 

- в по-дългосрочен план обаче, във времевия хоризонт до 2050 г., 

предизвикателствата пред сектора може да се окажат изключително големи - капацитетът на 

новоизгражданата инфраструктура трябва да е съобразен както с опасността от 

продължителни сухи периоди и необходимостта от сериозни водни запаси и изграждане на 

напоителни системи, така и с осигуряването на резервоари, канализационни и отводнителни 

системи за много по-големи обеми вода от тези, за които са проектирани сега съществуващите 

съоръжения. 

 Значими въздействия, които представляват и основни рискове за постигането на 

екологичните цели поради изменението на климата са идентифицирани, както следва: 

- увеличаването на атмосферна температура, свързана и с намаляването на 

валежите ще доведе до по-голямо търсене на вода, водещо до увеличаване на търсенето на 

изграждане на инфраструктура за съхранение на вода, а в резултат и до геоморфологични 

промени и промяна на водния поток; 

- увеличаването на честотата на интензивните валежи, ще доведе до увеличаване 

на заплахата от наводнения; до значително увеличаване на изпускането на замърсители от 

точкови и дифузни източници; до ускорена ерозия; предполага мерки и повишено търсене за 

изграждане на инфраструктура за управление на наводненията като по този начин се постигне 

модификация на водния поток особено в системи на долини в защитените територии; 

- повишаване на морското ниво/бури, щормове ще доведе до увеличаване на 

заплахата от морски наводнения и интензивна ерозия на морския бряг, а в дългосрочна 

перспектива до засоляване на подпочвени води, земеделски площи и др. 

Вниманието към засушаването в Европа се е увеличило през последното десетилетие, 

особено след мащабните суши през 2003г., когато са засегнати над 100 милиона души, което е 

приблизително една трета от територията на ЕС и е довело до около 8.7 милиарда € загуби на 

европейската икономика (Communication from the Commission to the Council and the European 

Parliament – Addressing the challenge of water scarcity and droughts, COM(2007) 414, 18 July 

2007).   

Засушаването оттогава до сега е засегнало различни части на Европа и в частност през 

2007, 2011 и 2012г. (Communication from the Commission to the Council and the European 

Parliament – Report on the Review of the European Water Scarcity and Droughts Policy, 

COM(2012) 672 final, 14 November 2012.) Последните тенденции подчертават значението на 

нарастващия дисбаланс във водоснабдяване и наличността на вода в Европа, по-специално в 

контекста на изменението на климата. 

В съответствие със съобщението от 2007г. на Европейската комисия, както е 

договорено от държавите-членки на ЕС (INTECSA-INARSA, S.A., based on previous draft by 

TYPSA (2012). Working definitions for Water Scarcity and Drought Report to the European 

Commission), засушаването е дефинирано както следва: засушаването е природен феномен. 

Представлява временно, отрицателно и силно отклонение от средни стойности на валежите 

(липса на валежи) за значителен период от време и върху голяма териториална област, и което 

води до метеорологична, селскостопанска и хидроложка суша, зависеща от нейната 

продължителност. 
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Управлението на количеството на водните ресурси е предпоставка за справяне с 

засушаването, но също така и за постигането на целите на РДВ, което следва от 

необходимостта да се осигури както добро количественото състояние на подземните водни 

тела, така и постигане на добро екологично състояние на повърхностните води (включително 

по отношение на поддържане на речния отток), както е посочено в РДВ. 

 

2.2. АКТУАЛИЗИРАН ПРЕГЛЕД НА НАТИСКА ВЪРХУ ПОВЪРХНОСТНИТЕ 

ВОДИ. 

Анализът на антропогенния натиск и въздействие върху повърхностните води в 

Черноморски район за басейново управление е извършен по речни басейни, съгласно 

направеното в БДЧР кодиране на водните обекти по системата на Пфафщетер
2
. 

При анализа са разгледани 8 речни басейна. Един от определените речни басейни -  

”Дерета Приселци – Черноморец”, не се разглежда поради това, че тук повърхностните води 

са представени от малки водни течения, които не могат да се идентифицират като водни тела 

по смисъла на РДВ. Не са идентифицирани и съществени източници на въздействие.  

Анализът на повърхностните води от категория „реки“ е извършен по участъци за 

всяко поречие в рамките на отделните речни басейни, на база идентифицирани сходен натиск 

и въздействие върху водите. 

За речните басейни, в които е извършен обход за непрекъснатост, обособяването на 

участъците за анализ е съобразно определените хидроморфологично еднородни участъци и 

прецизираното на тази основа разпространение и граници на типовете. 

Анализът на повърхностните води от категория „езера“ се извършва за всяко отделно 

водно тяло. Язовири изградени на река, във всички случаи, когато язовира е обособен като 

отделно водно тяло, са предварително идентифицирани като СМВТ. 

За всеки отделен участък се извършва преглед на данните от мониторинга на БЕК и 

ФХЕК, както и на отделните фактори на натиск, съобразно наличната информация. 

Критериите за значим натиск от антропогенните дейности върху повърхностните води, 

съгласувани за четирите района за басейново управление, са дадени в Приложение 2.2.1. 

 

2.2.1. Оценка на замърсяването от точкови източници 

2.2.1.1. Оценка на замърсяването от битови отпадъчни води 

 За целите на актуализацията на анализ на антропогенното въздействие като точкови 

източници са разгледани следните обекти, заустващи отпадъчни води в повърхностни води: 

 Градски пречиствателни станции за отпадъчни води на населени места 

(агломерации) с над и под 2000 еквивалентни жители (е.ж.); 

 Градски канализациони мрежи на населени места (агломерации) с над и под 2000 

е.ж.; 

 Локални пречиствателни станции за битови отпадъчни води (ЛПСОВ); 

                                                           
2
 Guidance Document On Implementing the GIS Elements of the WFD  https://circabc.europa.eu/sd/a/4786fb8a-e489-

438a-8ca5-8d1762a93238/Guidance%20No%209%20-%20GIS%20(WG%203.1).pdf 

 

file://Bdvarna/planove/Aktualizacia_PURB/2015/PURB/Приложение%202.2.1_Критерии%20за%20значимост%20на%20натиска.doc
https://circabc.europa.eu/sd/a/4786fb8a-e489-438a-8ca5-8d1762a93238/Guidance%20No%209%20-%20GIS%20(WG%203.1).pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/4786fb8a-e489-438a-8ca5-8d1762a93238/Guidance%20No%209%20-%20GIS%20(WG%203.1).pdf
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 Предприятия, формиращи промишлени отпадъчни води с Разрешително по Закона 

за водите или Комплексно разрешително, съгласно Закона за опазване на околната среда; 

 Животновъдни  ферми, заустващи отпадъчни води в повърхностен воден обект; 

 Рибарници, заустващи отпадъчни води в повърхностен воден обект. 

 

Анализът е извършен в следните етапи: 

- наличие на значими точкови източници на натиск ( идентифициране); 

- констатирано превишаване на ИЕО по показатели, 

- анализ на емитирания товар на замърсяване по вещества и показатели – от един 

или повече емитери в разглеждания участък; 

- анализ на изменението на емитирания товар на замърсяване по вещества и 

показатели за отделните емитери през разглеждания период (2010-2014 г.) 

- при необходимост – сравнение на увеличаването на товара по показателите, за 

които има констатирано превишаване на ИЕО с товара при спазване на ИЕО – за преценка 

относно необходимостта от преразглеждане на разрешителни за заустване, с цел постигане на 

добро състояние. 

 

Основен проблем, свързан със замърсяването на водните обекти е заустването – 

директно или индиректно във водните обекти, на непречистени или недостатъчно пречистени 

отпадъчни води от населените места.  

Вж. Приложение 2.2.2 - Карта на ГПСОВ; Приложение 2.2.3 - Карта на канализации на 

населени места и Приложение 2.2.4. 

В периода на първия ПУРБ, на територията на Черноморски район за басейново 

управление, има съществуващи 30 пречиствателни станции за отпадъчни води. Съгласно 

разпределението по категории води и речни басейни има 17 ПСОВ заустващи във вътрешни 

води и 13, които заустват в Черно море. 

При актуализацията на ПУРБ (2016-2021г.) на територията на Черноморски басейнов 

район, съществуват 39 пречиствателни станции за отпадъчни води, като 28 от тях заустват във 

вътрешни води, а 11 заустват в Черно море (3 от ПСОВ, заустващи в Черно море са с 

преустановена дейност, поради пренасочване на отпадъчните води към ПСОВ Варна). 

 За Черноморски район за басейново управление, в рамките на първи ПУРБ заустване 

във водни обекти, чрез канализационни системи, без изградена ПСОВ се осъществява в 17 

населени места: гр. Каспичан, Нови Пазар, гр. Долни Чифлик, с. Жеравна, гр. Котел, с. Осмар, 

гр. Смядово, с. Троица, гр. Търговище, с. Хан Крум, гр. Айтос, кв. “Долно Езерово”, гр. 

Бургас, гр. Камено, с. Каблешково, с. Дебелт, гр. Малко Търново. 

При актуализацията на ПУРБ към 2015 г., 15 населени места все още нямат действащи 

ПСОВ, с изключение на гр. Велики Преслав, гр. Нови Пазар, гр. Търговище и кв. Ветрен - 

Банево - Минерални бани. Отпадъчните води от кв. „Долно Езерово“ гр. Бургас са отведени 

към ПСОВ Бургас.  

На територията на Черноморски район за басейново управление, към периода на 

актуализация на ПУРБ, 6 бр. ПСОВ, заустващи във вътрешни води, отговарят на изискванията 

на Директива 91/271/ЕС и имат техническа възможност за редуциране на биогенни елементи – 

азот и фосфор. Това са: ПСОВ Варна, ПСОВ Белослав, ПСОВ Провадия, ПСОВ Бургас, 

ПСОВ Меден Рудник, ПСОВ Лозница. 
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На територията на Черноморски район за басейново управление, 5 бр. ПСОВ не са 

включени в докладването по Директива 91/271/ЕС, тъй като са под 2000 е.ж., това са ПСОВ 

Манолич, ПСОВ Кръстина, ПСОВ Шкорпиловци, ПСОВ с. Равна гора, ПСОВ с. Люляково. 

Предвид съществуващите проблеми с експлоатацията на пречиствателните станции на 

населените места, при  които има остарели съоръжения, липса на техническа възможност за 

отделяне на общ азот и фосфор, включване на дъждовни, дренажни и води от басейни в 

ПСОВ, е необходимо извършване на ремонт, реконструкция и модернизация на 

съществуващи ПСОВ: 

 за 8 ПСОВ, които заустват във вътрешни води все още липсва или е започнал 

ремонт реконструкция и модернизация - ПСОВ Камчия, ПСОВ Дългопол, ПСОВ Ветрино, 

ПСОВ Шабла, ПСОВ Китен – Приморско, ПСОВ Кръстина, ПСОВ с. Манолич, ПСОВ                    

гр. Средец; 

 за 2 ПСОВ се очаква одобрение за финансиране от Оперативна програма „Околна 

среда“ (ПСОВ Каспичан и  ПСОВ Смядово). 

 В рамките на първия ПУРБ по Черноморското крайбрежие без изградени 

канализационни системи (ПСОВ) бяха гр. Ахтопол, с. Варвара, с. Синеморец, гр. Балчик,            

гр. Созопол.  

При актуализацията на ПУРБ към 2015 г., 2 населени места с директно заустване и 1 

населено място с индиректно заустване (чрез дере) в Черно море все още нямат действащи 

ПСОВ - гр. Ахтопол, с. Синеморец и с. Варвара (индиректно), но текат подготвителни 

(предпроектни, проектни или строителни/довършителни дейности по тяхното изграждане, 

както и доизграждане и рехабилитация на канализационните и водоснабдителните мрежи. 

Изключение са 2 ПСОВ: станциите на гр. Созопол (включва гр. Черноморец и с. Равадиново) 

и на гр. Балчик.  

В периода на прилагане на първия ПУРБ по Черноморското крайбрежие с изградени 

канализационни системи (ПСОВ, или свързани към ПСОВ на друго населено място, като част 

от агломерацията, обслужвана от ПСОВ), но и със съществуващи канализационни мрежи 

(колектори), заустващи непречистени отпадъчни води бяха 5 населени места: гр. Балчик, гр. 

Бургас (кв. „Сарафово“, кв. „Крайморие“ и  кв. „Лозово“),  с. Равда, с. Равадиново, гр. Царево. 

При актуализацията на ПУРБ към 2015 г., 2 населени места все още имат 

съществуващи канализационни колектори, които не са свързани с ПСОВ: гр. Балчик и гр. 

Бургас - кв. „Крайморие“ и кв. „Лозово“. 

Недостатъчно пречистените отпадъчни води на вече съществуващите ПСОВ се дължат 

на многогодишна експлоатация, морална остарялост на съоръженията, хидравлическа 

претовареност през активния туристически сезон, липса на съоръжения за отстраняване на 

биогенни елементи – общ азот и общ фосфор.  

В рамките на първи ПУРБ по Черноморското крайбрежие такива ПСОВ са: ПСОВ 

Каварна, ПСОВ Балчик, ПСОВ к.к. “Златни пясъци”, ПСОВ к.к. “Слънчев ден”, ПСОВ к.к. 

“Гранд хотел Варна”, ПСОВ Равда - к.к. „Слънчев бряг“ - Несебър, ПСОВ Поморие, ПСОВ 

Китен-Приморско, ПСОВ в.с. „Елените“, ПСОВ Царево, ПСОВ Лозенец (11 бр.).  

При актуализацията на ПУРБ към 2015 г., (има действащи 11 ПСОВ,  7 директно и  4 

индиректно, заустващи отпадъчни води в Черно море) действащи за 3 ПСОВ все още липсва 

РРМ, но текат подготвителни (предпроектни, проектни или строителни/довършителни) 

дейности по това, както и доизграждане и рехабилитация на канализационните и 
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водоснабдителните мрежи: ПСОВ к.к. “Златни пясъци“, ПСОВ в.с. „Елените“, ПСОВ 

Лозенец. 

За 7 ПСОВ е извършена РРМ или е изградена нова такава: ПСОВ Каварна 

(приключило РРМ), ПСОВ Балчик (нова), ПСОВ Созопол (нова), ПСОВ Равда - к.к. „Слънчев 

бряг“ – Несебър (приключило РРМ), ПСОВ Поморие (приключило РРМ), ПСОВ Царево 

(приключило РРМ). 

Дълбоководно заустване – изградено дълбоководно заустване (приключили строителни 

дейности и пуснати в експлоатация ) на 4 ПСОВ: 

- ПСОВ к.к. “Златни пясъци”; 

- ПСОВ Равда - к.к. „Слънчев бряг“ – Несебър; 

- ПСОВ Поморие; 

- ПСОВ Созопол. 

Разпределението на ПСОВ в Черноморския район за басейново управление по 

категории води и речни басейни е следното: 

- за категория реки, езера: 

Таблица 2.2 

№ ПСОВ РЕЧЕН БАСЕЙН 

1 Шабла Черноморски Добруджански реки 

2 Девня Река Провадийска 

3 Ветрино Река Провадийска 

4 Провадия Река Провадийска 

5 Белослав Река Провадийска 

6 Варна Река Провадийска 

7 Шумен Река Камчия 

8 Дългопол Река Камчия 

9 Търговище Река Камчия 

10 Лозница Река Камчия 

11 к.к."Камчия”  Река Камчия 

12 Долни Чифлик Река Камчия 

13 Велики Преслав Река Камчия 

14 Манолич Река Камчия 

15 Нови Пазар Река Провадийска 

16 Шкорпиловци* Севернобургаски реки 

17 Обзор – Бяла Севернобургаски реки 

18 Бургас Севернобургаски реки 

19 кв. “Горно Езерово” гр. Бургас Севернобургаски реки 

20 Ветрен – Банево – Минерални бани Севернобургаски реки 

21 "Меден рудник" гр. Бургас Мандренски реки 

22 Средец Мандренски реки 

23 с. Люляково* Мандренски реки 

24 в.с. "Дюни" - "Дюни" АД гр. Созопол Южнобургаски реки 

25 Китен - Приморско Южнобургаски реки 

26 Кръстина* Севернобургаски реки 
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27 с. Равна гора* Южнобургаски реки 

28 с. Веселие Южнобургаски реки 

  

 * ПСОВ, които не са включени в докладването по Директива 91/271/ЕС за 2014 г., 

т.к. са под 2000 е.ж. 

 

- за крайбрежни морски води: 

Таблица 2.3 

№ ПСОВ 

1 Каварна 

2 Балчик 

3 к.к. "Албена”  

4 к.к. "Златни пясъци  

5 Прибой*  

6 в.с. "Елените" ("Вики Инвест" АД) 

7 Равда - К.К. "Слънчев бряг" - Несебър 

8 Поморие 

9 Созопол 

10 Лозенец 

11 Царево 

  

 * ПСОВ, които не са включени в докладването по Директива 91/271/ЕС за 2014 г., 

т.к. са под 2000 е.ж. 

 Съгласно Програма за прилагане на Директива 91/271/ЕС за всички отпадъчни води от 

агломерации над 10 000 е.ж., които се заустват в чувствителна зона или водосбор на 

чувствителна зона, е необходимо допълнително пречистване, с цел намаляване на 

съдържанието на азот и фосфор до нормативните изисквания.  

 Съгласно Заповед на Министъра на ОСВ № РД – 970/ 28.07.2003 г., цялата територия и 

акватория на БДЧР попада в чувствителна зона.  

 Заустване във водни обекти чрез канализационни мрежи, с или без изградена ПСОВ се 

осъществява в 20 населени места, разпределени по категории води и речни басейни, както 

следва: 

- за категория реки и езера (населени места с канализационна мрежи без изградена ПСОВ) 

Таблица 2.4 

№ Канализационна мрежа РЕЧЕН БАСЕЙН 

1 гр. Каспичан Река Провадийска 

2 гр. Долни Чифлик Река Камчия 

3 с. Жеравна Река Камчия 

4 гр. Котел Река Камчия 

5 с. Осмар Река Камчия 

6 гр. Смядово Река Камчия 

7 с. Троица Река Камчия 

8 с. Хан Крум Река Камчия 

9 гр. Айтос Севернобургаски реки 

10 кв. “Крайморие” гр. Бургас Севернобургаски реки 
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11 кв. “Лозово” гр. Бургас Севернобургаски реки 

12 гр. Камено Севернобургаски реки 

13 с. Дебелт Мандренски реки 

14 гр. Малко Търново Река Велека 

 

- за категория крайбрежни морски води (населени места с канализационна мрежи без 

изградена ПСОВ) 

Таблица 2.5 

№ Канализационна мрежа 

1 гр. Ахтопол 

2 с. Варвара 

3 с. Синеморец 

 

- за категория крайбрежни морски води (населени места с изградена ПСОВ, но с все още 

съществуващи канализационни колектори, заустващи във водно обекти без пречистване) 

Таблица 2.6 

№ Канализационна мрежа 

1 гр. Балчик 

2 гр. Царево 

 

Разпределението на товарите от ПСОВ и ГК е съсредоточено в няколко басейна                     

(р. Камчия: р. Врана, р. Тича, р. Поройна; р. Провадийска, Севернобургаски реки) и в 

крайбрежните морски води, във връзка с неравномерното разпределение на населението и 

туризма (в Черноморски район за басейново управление е развит предимно морски туризъм). 

Основната част от населението е традиционно концентрирано в няколко региона – в близост 

до по-големите областни градове – Търговище, Шумен, Варна и Бургас, както и по морското 

крайбрежие. 

 

2.2.1.2. Оценка на замърсяването от индустриални източници 

 В басейновия район функционират 105 индустриални обекта, 77 от тях са определени 

като значими източници на отпадъчни води (Вж. Приложение 2.2.5- Карта на идустриални 

източници и Приложение 2.2.6) 

 Най-мащабните производствени отрасли в Черноморски район за басейново 

управление са хранителна промишленост, химическа промишленост, добив на нерудни 

суровини и производство на стъкло и керамика. 

 Хранителната промишленост е представена предимно от предприятия за преработка на 

месо, производство на растителни масла, захар, вино, мандри. Производствата са 

концентрирани в басейните на р. Провадийска и Камчия, както и басейн Севернобургаски 

реки – около райони с развито животновъдство и лозарство или в близост до транспортни 

връзки – пристанища. 

 Химическата промишленост е представена от нефтопреработваща промишленост и 

неорганични химични производства (производство на торове, сода, цимент, разсол). 

Разпределението е силно неравномерно (гр. Шабла, гр. Бургас, гр. Провадия, гр. Девня) във 
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връзка с традиционното развитие на отраслите и съответно наличие на производствени 

мощности, квалифициран персонал, както и близостта до транспортни връзки – пристанища. 

 Добива и производството на нерудни суровини е представен предимно от предприятия 

за добив на каменни фракции, чакъл, баластра, пясък, както и от бетонови възли. Техният дял 

е сравнително висок във връзка с наличието на природни ресурси и с развитието на 

строителството - особено в големите градове (обусловено от миграцията на населението) и в 

курортните комплекси по черноморското крайбрежие.  

  Товарите от всички видове точкови източници (ПСОВ, градски канализации и 

индустриални източници) са концентрирани в няколко речни участъка и/или езера. Това 

определя сравнително голям общ натиск на тези водни тела и намалява самопречистващата 

им способност. Вследствие на това се повишава уязвимостта на тези водни тела към всякакъв 

тип и величина на антропогенното въздействие (дори слабо), а ефектът от замърсяването се 

проследява и в съседни водни тела, разположени по-надолу по течението, където натиска от 

точкови източници е значително по-малко или липсва. От друга страна концентрацията на 

точковите източници в рамките на няколко речни басейна обуславя наличието на по-слабо 

повлияни речни течения и езера в другите речни басейни.  

В речните басейни Черноморски Добруджански реки, река Провадийска, 

Севернобургаски реки и Мандренски реки най-голям е приноса на индустриалните точкови 

източници във връзка с концентрацията на големите химически производства и 

функционирането на обекти от хранителната промишленост и добива на рудни и нерудни 

суровини.  

Най-голям е делът на заустените непречистени води (от градска канализация) в 

басейна на река Камчия. Тук сравнително големия брой индустриални източници формират 

най-малко количество отпадъчни води. 

  В басейновия район като цяло преобладава делът на отпадъчните води от ПСОВ и 

индустриални източници, които осигуряват различна степен на пречистване на отпадъчните 

води преди заустването им във водните обекти. 

 

Крайбрежни морски води: 

  При крайбрежните морски води най-значителен е делът на ГПСОВ и ПСОВ на 

населените места над 10 000 е.ж. и куротните комплекси – резултат от провежданата политика 

за недопускане на заустване на непречистени отпадъчни води в крайбрежните води, следван 

от дела на канализационните мрежи и на трето място са индустриалните води, зауствани от  

крайбрежни източници (много нисък процент на различните индустриални отрасли, който 

включва сезонни курортни комплекси, ваканционни селища и хотели с локални ПСОВ 

(туризъм), хранително – вкусови предприятия (преработка и консервиране), индустриални 

предприятия, свързани с корабостроителната, кораборемонтната  и пристанищната дейност). 

 

2.2.2. Оценка на замърсяването от дифузни източници, включително преглед на 

ползването на земите 

  В Закона за водите с последното му изменение от 2015 г. в т. 99 от § 58 е въведено 

определение, че "Замърсяване от дифузен източник" е замърсяване в резултат от човешка 

дейност, което не е заустване на отпадъчни води в повърхностни води и/или отвеждане на 

замърсители в подземните води, концентрирано в определена точка. 

 

Актуализирания преглед на натиска върху повърхностните води в Черноморски район 

за басейново управление по отношение дифузните източници на замърсяване е извършен, 

както следва: 
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- Преглед на характера на земеползване и идентифициране на случаите на значим 

натиск, съобразно критериите по Приложение 2.2.1. 

- Преглед на прилаганите торове и при наличие на данни – анализ на количествата 

торове по видове – във водосбора на разглеждания участък, и на тенденциите в изменението 

на количествата прилагани торове за разглеждания период. 

- За целта – при наличие на данни на ниво община, е изчислено процентно 

количеството на прилаганите торове, съобразно процента, който заема водосбора на 

разглеждания участък от общата площ на общината и процента на земеделските земи в този 

район. Данни на по-високо ниво (напр. област) дават твърде голямо приближение, 

обуславящо висока неточност и не са подходящи за целите на анализа. 

- Преглед на данните за използваните препарати за растителна защита и на 

съдържащите се приоритетни вещества в използваните препарати. Съпоставка с данните от 

проведения мониторинг по идентифицираните приоритетни вещества. 

- Преглед на наличната информация за животновъдни стопанства във водосбора на 

разглеждания участък. При констатирано замърсяване с органични вещества и биогенни 

елементи, анализ на изменението на замърсяването на отделните елементи за качество в 

пространствен аспект спрямо местоположението на съответните животновъдни стопанства. 

- Горско-стопански дейности - анализ на данните за прилаганите препарати за 

растителна защита в горите във водосбора на разглеждания участък. 

- Депа за отпадъци, без изолираща подложна повърхност и дренажна система – 

анализ на данните от провеждания собствен мониторинг и сравнение с данните по 

наблюдаваните БЕК и ФХЕК в разглеждания участък. При липса на данни от мониторинг 

относно въздействието от депата за отпадъци – експертна преценка относно евентуално 

негативно въздействие върху състоянието на водното тяло, на база на комплексен анализ на 

общия натиск и констатираните въздействия. 

- Замърсяване от подземни води в зони на смесване с повърхностните води – анализ 

на идентифицираните превишения на стандартите за качество, сравнение със състоянието  на 

повърхностните води в разглеждания участък/водно тяло и с констатирания сумарен натиск 

от другите фактори по съответните параметри с констатирано превишаване в подземните 

води. 

- Замърсяване от индустриални терени вследствие на минали екологични щети - 

анализ на данните от провеждания собствен мониторинг (при наличие на такъв) и сравнение с 

данните по наблюдаваните БЕК и ФХЕК, индикативни за конкретния вид натиск, оценка на 

степента на отклонение от  стандартите за добро състояние. При повече от един източник на 

същия натиск в разглеждания участък, анализ на относителното участие на отделните 

източници на замърсяване. 

- Почвена ерозия – при констатирано повишено съдържание на фосфор и /или азот, 

се извършва преглед на: 

 констатирани случаи на почвена ерозия в разглеждания участък, а когато е 

уместно и в предходни участъци по течението;  

 податливостта на почвите към ерозия; 

 наличните данни от проведения мониторинг на почвите.  

file://Bdvarna/planove/Aktualizacia_PURB/2015/PURB/Приложение%202.2.1_Критерии%20за%20значимост%20на%20натиска.doc
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-  Аквакултури – при дейности по отглеждане на аквакултури в язовири: анализ на 

данните от провеждания собствен мониторинг и съпоставка с изменението на съответните 

елементи за качество в предходния и последващия участък от речното течение. 

Извършва се съпоставка със сумарния констатиран натиск от други фактори по 

разглежданите елементи за качество.  

За определянето и оценяването на тези дифузни източници са използвани следните 

данни и резулати от: 

- Доклад "Преброяване на земеделските стопанства през 2010г." (и допълнително 

получена информация от МЗХ и ИАОС); 

 

2.2.2.1. Населени места с над 2 000 е.ж. без изградена или частично изградени 

канализационна мрежа във водосборната площ на поречията 

 

От агломерации с над 2000 е.ж., 34 бр. заустват в повърхностни води. За отвеждане и 

пречистване на битовите отпадъчни води от 12 агломерации са изградени 11 ПСОВ, за 

останалите 22 агломерации няма изградени пречиствателни съоръжения. 

Дифузно замърсяване се наблюдава и при амортизирана канализационната мрежа. В 

определени случаи изградената канализационна мрежа се ползва частично, поради едни или 

други обстоятелства. Процента на изграденост на канализационните системи, заустващи в 

повърхностни води е нисък, 12 агломерации са с 0% изграденост на канализационната мрежа. 

 

 
Графика 2.2: Средният процент на непречистен товар на канализационна мрежа 

за населените места с над 10 000 е.ж. 
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Графика 2.3: Средният процент на непречистен товар на канализационна мрежа за 

населените места от 2 000 до 10 000 е.ж. 
 

Замърсявания, възникнали от промишлени дейности, неорганични съединения, тежки 

метали, нефтопродукти също са възможни и в малките населени места, но предвид ниската 

степен на индустриализация, степента би била незначителна.  

2.2.2.2. Земеделие 

Земеделието като източник на дифузно замърсяване, преминаващ границите за N-NO3,  

P-PO4, Ntotal и Ptotal във водните тела може да се характеризира като значим. В ЧРБУ 

земеделските земи се третират широко с изкуствени торове и препарати за растителна защита. 

Дъждовните води и тези от агромелиоративни дейности подпомагат тяхната миграция в 

почвите, подземните и повърхностните води.  

 
Графика 2.4: Средната стойност на процента на орната земя на територията на 

Басейновите дирекции 

Основното натоварване, което идва от тези източници са биогенните елементи 

(различни азот- и фосфорсъдържащи вещества) и специфични химични замърсители 
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(приоритетни и опасни вещества). Под въздействие на дифузно замърсяване от земеделски 

източници са предимно повърхностните водни тела, разположени в равнинните райони. 

 

 
Графика 2.5: Използвана земеделска площ по поречия в ЧРБУ. 

 

 

 
Графика 2.6: Обработваема земеделска площ по поречия в ЧРБУ. 
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Графика 2.7: Внасяни торове върху използваната земеделска площ. 

 

 

  

Графика 2.8: Разпределение на внасяни торове по общини на територията на 

БДЧР. 
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 В Приложение 2.2.2.1 е представена информация за използваната земеделска площ във 

водосборната площ на всяко повърхностно водно тяло и ползвани торове и препарати за 

растителна защита. 

  Селскостопанското земеползване е основен източник на дифузни замърсители на 

повърхностните и подземни води, а речния отток и дъждовете довеждат замърсителите с 

различен произход до повърхностните крайбрежни водни тела. 

  Земеделските дейности, включително обработване на земята, торене и защита от 

вредители се явяват един от най-сериозните дифузни източници на биогенно замърсяване на 

повърхностните води в ЧРБУ. Основните биогенни замърсители от земеделските дейности са 

азот, фосфор, нитрати и фосфати. 

  Складовете за пестициди са други потенциални дифузни замърсители на 

повърхностните води с химични замърсители (приоритетни и опасни вещества), предвид 

факта, че условията за съхранение са лоши, като голяма част от тях са и неохраняеми.  

  В изпълнение на Национален план за управление на отпадъците 2014 – 2020г., МОСВ 

кандидатства с проект пред Швейцарската конфедерация за финансова подкрепа за 

предприемане на действия за обезвреждане на пестицидите с изтекъл срок на годност, 

съхранени по начин, който е рисков за околната среда. Проектът на МОСВ за 

“Екологосъобразно обезвреждане на негодни за употреба пестициди и други препарати за 

растителна защита” е одобрен за изпълнение по Българо-швейцарската програма за 

сътрудничество с изпълнителна агенция ПУДООС. Към настоящия момент е приключил 

първият етап на проекта - „Помощ за подготовка на окончателно проектно предложение”. 

Дейностите по окончателния проект ще включват преопаковане, временно съхранение, износ 

с цел обезвреждане (окончателно унищожаване) и саниране на складове и терени, където се 

съхраняват пестициди. Срокът за изпълнение на цялостния проект е предвиден в рамките на 

2012-2019 г. По Проекта на МОСВ за екологосъобразно обезвреждане на негодни за употреба 

пестициди и други препарати за растителна защита с финансовата подкрепа на Швейцария са 

извършени огледи на складовете за пестициди от представители на БТ "Инженеринг" АД - гр. 

София, изпълнители по Договор с МОСВ. 

  В Приложение 2.2.2.4 са представени складовете за пестициди, вкл. и Б-Б кубове, както 

и състояние на някои от тях към 2015 г. 
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2.2.2.3. Животновъдство 

  Животновъдството, както и неправилното използване на животинската тор са друг 

източник на дифузно замърсяване на повърхностните води. Замърсяването от тази дейност се 

състои в биоразградимите органични вещества, влияещи негативно на водите - натоварване с 

биогенни елементи и БПК5. При запознаване и правилно прилагане на Добрите земеделски 

практики, замърсяването на повърхностните и подземните води от животновъдството ще 

липсва. 

 

  
 

Графика 2.9: Животновъдство – товар азот и фосфор във водосбора на поречията на 

територията на Черноморски басейнов район. 

 

  Въздействието от животновъдството върху повърхностните води се осъществява 

основно от неправилното съхранение на торовия отпадък от животновъдните ферми. 

  В Приложение 2.2.2.2 е представена информация по водни тела за гъстотата на 

отглежданите животни в Черноморски басейнов район, по данни от МЗХ. 

 

2.2.2.4. Депа за битови, строителни и промишлени отпадъци, които не отговарят 

на нормативно регламентираните екологични изисквания 

  Дифузен източник на натиск се разглеждат старите все още действащи или 

нерекултивирани депа/сметища, невотговарящи на екологичните законови изисквания и 

създаващи риск от замърсяване на повърхностните води. Тези депа подлежат на закриване и 

рекултивация - техническа и биологична. След закриването им съответните  отпадъци ще се 

депонират в регионалните депа, които напълно съответстват на екологичните изисквания.  В 

Приложение 2.2.9 са представени Депа за отпадъци на територията на БДЧР. 
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2.2.2.5. Замърсяване от въздуха 

  Като дифузен източник се определя замърсяването на водите от въздуха с кадмий, 

олово, живак, окислени и редуцирани форми на азот. Замърсителите във водите, които могат 

да произхождат от атмосферните отлагания най-често са: кадмий, олово, живак, азот, сяра, 

мед, цинк, техните съединения и други токсини. В Приложение 2.2.2.3 е графично 

представена информация за товара, постъпващ от атмосферни отлагания в Черноморски 

басейнов район. 

 

2.2.2.6. Замърсяване от транспорт 

Източници на дифузно замърсяване от транспорта са износването на гумите,  

спирачките и течовете на масло от двигателите, които отделят  емисии от тежки метали и 

полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ). 

Друг източник е износването на пътната настилка, но той не е включен в 

изчисляването на емисиите. Причината за пропускане на този източник е, че емисиите на 

ПАВ са ниски в сравнение с емисиите на ПАВ от течовете на двигателя и износването на 

гумите. Освен това, най-горния слой на пътищата се състои главно от асфалт, смес от > 95% 

минерални съставки, (камък, пясък и пълнител) със свързващ агент (<5%). Това свързващо 

вещество може да съдържа катран с ПАВ, но се предполага, че повечето (ако не всички) 

държави в рамките на ЕС използват заместители, които са без (или съдържат само следи от) 

ПАВ. 

Графики 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 отразяват постъпващите товари на определени 

замърсители – антрацен, кадмий, мед, флуорантен, олово, никел и цинк във водосборната 

площ на поречията.  
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Графика 2.15 

 

 
Графика 2.16 

1.2.2.7. Ерозия 

Ерозията е процес, при който повърхностния воден отток причинява механично 

разрушаване на земната повърхност, като отделя части от почвата и скалите, пренася ги и ги 

отлага в по ниските места. Пренесените чрез ерозия замърсители оказват влияние на водните 

екосистеми.  

Изготвената статистическа справка на ниво район за басейново управление показва 

преобладаващите почвени типове за Черноморския РБУ са тип лесивирани почви- 28.40% и 

тип черноземи - 27.76 %. 

В типа Лесивирани почви (Luvisols, LV, FAO, 1988) са включени определяните като 

сиви горски от Северна България и канеловидни почви от Южна България. Независимо, че са 

разпространени на територии с различни условия в Северна и Южна България, реалните 

профили и характеристики на тези почви показват, с малки изключения, редица сходства и 

тъждествена диагностика. Механичният състав на лесивираните почви е разнообразен и се 
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дължи както на наследения гранулометричен състав на почвообразуващите материали, така и 

на протичащите процеси. В повърхностния хоризонт почвите са леко-, средно- и тежко 

песъкливо-глинести, а под него значително по-глинести. 

Прието е че плодородна е тази почва, която се състои от 25 % вода, 25 % въздух и 50 % 

почвена маса. Хумусното съдържание на лесивираните почви се движи от 3-4% до 1-1,5-2,4% 

според начина на ползване на тези почви. Лесивираните почви се отличават със своето 

съдържание на желязо. В зависимост от отношението между силикатните и свободните 

съединения на желязото се отличават няколко типа почви, в които протичат специални 

почвени процеси, свързани с доминиране на силикатните съединения на желязото (повече от 

50% от общото желязо). 

Лувисолите са разпространени главно в селскостопанските райони и предвид 

екологичните условия на тях се отглеждат почти всички култури, известни в страната. 

Обработваемите лесивирани почви са най-засегнати от ерозията. Проявена е преди всичко 

водната ерозия, причинена от повърхностно течащите води. Загубите зависят от 

комбинацията лоша земеделска практика и нерационално използване на лесивираните почви 

по склоновете като орни земи. 

Черноземите (Chernozems,CH, FAO, 1988,1990) са едни от най-плодородните почви в 

страната. Най-характерният белег за този почвен тип е голямото натрупване на хумус - над 

40cm хумусно - акумулативен хоризонт, като преходният хоризонт е богат на карбонати.  

Черноземите са с зърнесто-троховидна структура по целия профил, което е специфично за 

този почвен тип. Характерна за черноземите е богатата мезо- и макро фауна (дъждовни 

червеи, насекоми и ровещи животни). 

Черноземите са разпространени в северна България. Определящо за образуването и 

развитието им има тревистата растителност, интензивната дейност на почвената фауна, както 

и климатичните условия. Най-характерната особеност за този почвен тип е високата 

водозадържаща способност и създаването на водни запаси и осигуряване на вода за 

растенията. Присъствието на карбонати е причина за хлороза на растенията поради липса на 

усвоимо желязо и манган и на подвижни форми на фосфор. Разпрашеността е предпоставка за 

възникване на интензивна проява на дефлация, за което е причина използваната земеделска 

практика. 

Статистическите данни показват, че черноземите, кафявите планинско-горски и 

лесивираните почви са  представителни за територията на страната и покриват значителна  

част от обработваемият фонд, поради което са подходящи за изучаване влиянието им върху 

риска от дифузно замърсяване на повърхностните води – пътища за разпространение и 

динамика на дифузните замърсители. 

По механичен състав лесивираните почви са глинести, което е предпоставка за висока 

химична реактивоспособност и буферност. Лесивираните почви у нас са средно- и силно 

кисели – с рН от 4,8-5,5-6,6, с умерен до нисък сорбционен капацитет. Характеризира се с 

високо съдържанието на базични катиони и съответно много висок адсорбционен капацитет. 

Тя е устойчива, с висока буферна способност по отношение на атмосферните отлагания и 

добре запасена с хранителни вещества.  

Черноземите са със зърнесто-троховидна структура по целия профил, което е 

специфично за този почвен тип. По механичен състав са средно и тежко песъкливо-глинести. 

Най- характерният белег за този почвен тип е голямото натрупване на хумус и високата 
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водозадържаща способност, създаване на водни запаси и осигуряване на вода за растенията. 

Реакцията им е от неутрална до слабо алкална (рН 6,5-8,6). Разпрашеността е предпоставка за 

възникване на интензивна проява на дефлация, за което е причина използваната земеделска 

практика. 

В Приложение 2.2.7 е представена карта с податливостта на почвите към ерозия на 

територията на Черноморски басейнов район. 

  

 Дифузно замърсяване на преходни и крайбрежни води: 

     заустване на непречистени отпадъчни води от населени места без изградени 

канализационни системи; 

 интензивно селско стопанство, свързано с използването на азотни и фосфорни 

торове; 

 изграждане на мидени ферми в морските води; 

 изграждане на рибни (мидени) ферми в морските води и от изкуственото им 

хранене; 

 риболовните дейности (тралиране на морското дъно); 

 драгиране и депониране на драгажни маси; 

 корабен трафик; 

 постъпване на замърсени води чрез реки, дерета, отводнителни канали директно 

или индиректно чрез други близки водни обекти, заустващи в Черно море; 

 замърсявания от атмосферата; 

 замърсявания, постъпващи в крайбрежните води от нерегламентирани сметища 

или непочистени плажове (връзка с Дескриптор 10 – Морски отпадъци съгласно РДМС 

2008/56/ЕО)
3
; 

 нерегламентирани зауствания на отпадъчни води от плавателни съдове; 

 естествено протичащи ерозионни и свлачищни процеси и морска абразия; 

 внасяне на неместни, често инвазивни видове растителни и животински организми. 

 

Вж. Приложение 2.2.7 Карта - Податливост на почвите към ерозия; Приложение 2.2.8 

Карта - Характер на земеползването; Приложение 2.2.9 Карта - Дифузни източници на 

замърсяване – депа за отпадъци, както и Приложение 2.2.10 Карта - Индустриални източници 

с комплексно разрешително. 

 

 

                                                           
3
 Национални доклади на България по чл. 8, 9, 10 и 11 пред ЕК и ЕАОС 

http://cdr.eionet.europa.eu/bg/eu/msfd8910/msfd4text/, http://cdr.eionet.europa.eu/bg/eu/msfd_mp/ и 

http://cdr.eionet.europa.eu/bg/eu/msfd_mp/msfd4text/envvibp8w/BLKBG_D10_MarineLitter.pdf);  

 

file://Bdvarna/planove/Aktualizacia_PURB/2015/PURB/Приложение%202.2.7_Карта-почвена%20ерозия.jpg
file://Bdvarna/planove/Aktualizacia_PURB/2015/PURB/Приложение%202.2.8_Карта-земеползване.jpg
file://Bdvarna/planove/Aktualizacia_PURB/2015/PURB/Приложение%202.2.8_Карта-земеползване.jpg
file://Bdvarna/planove/Aktualizacia_PURB/2015/PURB/Приложение%202.2.9_Карта-депа%20за%20отпадъци.jpg
file://Bdvarna/planove/Aktualizacia_PURB/2015/PURB/Приложение%202.2.9_Карта-депа%20за%20отпадъци.jpg
file://Bdvarna/planove/Aktualizacia_PURB/2015/PURB/Приложение%202.2.10_Индустриални_източници%20с%20комплексно%20разрешително.jpg
file://Bdvarna/planove/Aktualizacia_PURB/2015/PURB/Приложение%202.2.10_Индустриални_източници%20с%20комплексно%20разрешително.jpg
http://cdr.eionet.europa.eu/bg/eu/msfd8910/msfd4text/
http://cdr.eionet.europa.eu/bg/eu/msfd_mp/
http://cdr.eionet.europa.eu/bg/eu/msfd_mp/msfd4text/envvibp8w/BLKBG_D10_MarineLitter.pdf
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                   Графика 2.17: Въздействие от дифузно замърсяване върху водните тела. 

 

2.2.3. Оценка на натиска от физични изменения/хидроморфологични изменения 

 

 Основните дейности, които формират хидроморфологичен натиск върху водните тела в 

Черноморски район за басейново управление са: 

 Натиск от водовземане - изменение на оттока;  

 Натиск от морфологични изменения; 

 Прегради в реките - миграционни бариери; 

 Регулиране на оттока; 

 Драгиране; 

2.2.3.1. Натиск от водовземане (изменение на оттока)  

Съгласно разработка на ИВП към БАН, водните ресурси в обхвата на ЧРБУ се оказват 

най-оскъдни в сравнение с другите три басейнови района. При 90% обезпеченост на притока, 

потреблението го надвишава с 17%. Основният проблем се състои в недостатъчната 

зарегулираност на оттока, тъй като голямата част от водния обем се изтича през пълноводните 

периоди. 

От налични изследвания и водостопански баланс по речни басейни могат да се 

направят следните по-важни изводи в краткосрочен план: 
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1. При наличие на една много суха година след година с 50% обезпеченост на оттока, 

нуждите на водопотреблението за различните стопански цели ще бъдат удовлетворени; 

2. При повторна много суха година, потребностите на питейното водоснабдяване ще 

бъдат обезпечени с незначителни ограничения, за сметка на по-големи ограничения в 

останалите стопански сектори. При това тези ограничения ще се почувстват в различна степен 

в общините, попадащи във водосбора на различните речни басейни, поради различната степен 

на изграденост на язовири в същите, водеща до различна степен на използваемост на 

годишния повърхностен отток; 

3. Повърхностните води в повечето речни басейни на БДЧР, с изключение на речен 

басейн Камчия, имат сравнително нисък процент на използваемост (голямата част от 

годишния отток се оттича в Черно море или естествените езера край морето, без да се 

използва); 

В количествено отношение водостопанският план трябва да предвижда в рамките на 

всеки речен басейн всички значими ползватели на води и водни обекти в текущия момент и 

включени в различни прогнозни варианти на развитие, да са нормативно обезпечени в 

съответните водостопански баланси (ВСБ). Необходимо е новите водоползватели в срока на 

водоползването и ползването да не нарушават водните баланси и да не пречат на 

реализирането на предвидени във водостопанските планове водостопански комплекси и 

хидротехнически съоръжения, за използване и опазване на водните ресурси и предпазване от 

наводнения. Това не се отнася за водоползватели с по-голям приоритет от наличните, за които 

няма алтернатива за водоползване от друго поречие. В такива случаи се налага 

преразпределение на водния ресурс. 

 Водовземането от повърхности води се извършва на база издадени разрешителни, 

съгласно разпоредбите на Закона за водите. Разпределението на издадените действащи 

разрешителни за водовземане по речни басейна в ЧРБУ са показани на фигурата. 

 

 
Графика 2.18: Действащи разрешителни за водовземане в ЧРБУ 

 

След направен анализ на издадените разрешителни за водовземане на територията на 

ЧРБУ се идентифицираха два основни типа на изменение на водния отток чрез регулиране на 

същия чрез язовири и изземване на водния отток чрез водовземане от речни водохващания и 

Черно море. 

Изчисления от НИМХ – БАН средномногогодишен ресурс за периода 1961-2011г.за 

повърхностни води на територията на ЧРБУВ е 1803,955млн.м
3
. Количеството на максимално 

разрешените за черпените води от повърхностни източници е 1079,107млн.м
3
 (вкл. разрешени 

за водовземане от язовири). 
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От тях за охлаждане, промишлени, технологични и противопожарни нужди се 

използват 30,7% или 544142341,2 м
3
/годишно, 17,1% или 308400000 м

3
/годишно за 

производство на електроенергия и 11,2% или 202241500м
3
/годишно за питейно – битово 

водоснабдяване. За напояване се използват 23431640,6 м
3
/годишно (1,2%) и за аквакултури са 

892004 м
3
/годишно. 

Основният натиск е от водовземания с цел охлаждане, промишлени, технологични и 

противопожарни нужди, производство на електроенергия и питейно-битово водоснабдяване. 

 

 
Графика 2.19: Действащи разрешителни за водовземане разпределени по цели за ползване 

 

Вж. Приложение 2.2.11 Карта - Водовземане повърхностни води 

Вж. Приложение 2.2.12 Картa - МВЕЦ в ЧРБУ на водите 

 

От Черно море се водовземат 540 373м
3
/годишно. Разпределението на действащите 

разрешителни за водовземането по цели е показано на фигурата по долу: 

 

Промишлени, 
технологични, 
охлаждане и 
противопожарни нужди  

ВЕЦ 

Питейно битови 
водоснабсяване 

Напояване  

66% 

1% 

1% 

29% 

3% 

Разпределение по цели на водовземане от Черно море  по  

действащи тразрешителни 

Питейно-битово 
водоснабдяване 

Противопожарни нужди 

Промишлени цели  

Аквакултури  

Други цели  

file://Bdvarna/planove/Aktualizacia_PURB/2015/PURB/Приложение%202.2.11_Карта-водовземане%20повърхностни%20води.jpg
file://Bdvarna/planove/Aktualizacia_PURB/2015/PURB/Приложение%202.2.12_Картa-МВЕЦ%20в%20ЧРБУ%20на%20водите.jpg
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Графика 2.20: Действащи разрешителни за водовземане разпределени по цели за 

ползване на Черно море 
 

 

Максимално разрешени заустени
 
отпадъчни води от промишлеността и населените 

места на база действащи разрешителни в ЧРБУ са 218,140 млн. м
3
. 

 

Таблица 2.7. Критерии за значимост на натиска от водовземане и изменение на водния 

отток 

Водовземане и изменение на воден отток 

Регулиране на оттока 

чрез отнемане на водни 

количества 

Дължина на осушения участък 

към дължина на разглеждания 

участък 

Значим натиск при > от 30% 

Слаб до умерен натиск при < от 30% 

Регулиране на оттока 

чрез големи язовири 

Дължина на регулирания 

участък към дължина на 

разглеждания участък 

Значим натиск при > от 30% 

Слаб до умерен натиск при < от 30% 

Водовземане Балансът на отнетото и 

заустеното водно количество в 

разглеждания участък към 

средния многогодишен отток с 

обезпеченост 95% 

значим натиск при > от 30% 

слаб до умерен натиск при < от 30% 

Отток в речното корито след 

водовземането към средния 

многогодишен отток с 

обезпеченост 95% 

значим натиск при > от 50% 

слаб до умерен натиск при < от 50% 

 

Ресурсът на водното тяло представлява оттока, формиран във водосбора над 

разглежданото тяло, включително и притока, формиран в самото водно тяло. Напрактика в 

зависимост от собствената приточност той се променя в различна степен по течението на 

речния участък. Определенето на средномногогодишния ресурс е определен към края на 

всяко водно тяло. 

Ресурсът на повърхностните води от категория „реки” се определя въз основа на 

информация към хидрометричните станции от мониторинговата система на НИМХ-БАН. 

Това е реално протичащото и налично водно количество, което подлежи на управление. 

Оттокът на реките се характеризира с годишна и вътрешногодишна променливост, 

обусловена от климатични фактори и антропогенни въздействия. Разполагаемият ресурс на 

повърхностните води е трайно нарушен от човешката дейност, което е оказало и значително 

въздействие върху естествения им ход. Нарушението на речния отток на територията на 

страната започва през 60-те години на миналия век с развитието на мащабно хидротехническо 

строителство, а неговото трайно въздействие се установява в края на 70-те години. Този факт 

обуславя избора на референтен период 1981÷2012 г., в който оттока може да се приеме за 

трайно нарушен. 

В световната практика съществуват два основни методични подхода за определяне на 

водни количества в необхванати от мониторинг участъци: регионализация по характерни 
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водни количества в зависимост от физико-географските фактори и балансов подход. При 

изчисляването на ресура за ЧРБУ е използван регионализационния подход на базата на 

регистрирания отток в хидрометричните станции от наблюдателната мрежа на НИМХ- БАН.  

Регионализационният подход се базира на корелативните връзки между характерните 

водни количества (в случая средномногогодишните водни количества към хидрометричните 

станции) и някоя от основните характеристики на водосборните басейни. Тези връзки се 

установяват след подробен анализ и обосновка. В практиката се използват главно 

регресионни зависимости от типа: 

1. Qo = f(Hcp) – връзка между оттока и средната надморска височин 

2. Qo = f(F) – връзка между оттока и площта на водосбора 

Има редица причини, поради които водосборната площ е добър фактор за анализ. 

Характеристиките на ландшафта, поведението на речната система и хидроложките процеси в 

нея се променят с нарастване площта на водосбора. Например, високопланинските участъци 

са обикновено стръмни със свлачища и бързо формиране на оттока, докато при равнинните, 

които са и по-големи, доминира влиянието на подпочвените води, с широки заливни тераси, а 

наводненията могат да бъдат често явление. В този смисъл, площта на водосбора отразява в 

най-голяма степен условията на формиране на оттока и обуславя избора му като най-

подходящ холистичен индекс за регионализация. 

В зависимост от климатичните, топографските и физико-географски особености на 

водосборите при изграждане на регионални корелационни зависимости могат да бъдат 

включвани и съседни водосбори с еднородни условия за формиране на оттока. От друга 

страна, особено за условията в България, където обикновено реките извират в планински 

райони, а долните им участъци са равнинни с различни оттокоформиращи условия, 

дефинирането на хомогенни хидроложки райони вероятно ще изисква създаването на няколко 

регионални корелационни връзки в рамките на един водосбор. 

В зависимост от климатичните условия средногодишния отток се характеризира с 

пространствена и времева променливост. Различните години се отличават с различна водност, 

което налага вземането на различни управленски решения, свързани с водопотреблението. 

Очевидно е, че управленските решения не могат да бъдат универсални, което налага и 

диференцирането им спрямо хидроложките условия, с оглед облекчаването на този процес. 

Колебанията на климатичните фактори, а следователно и на оттока, имат непрекъснат ход. 

Строга периодичност при годишните колебания на оттока не може да се установи, въпреки че 

съществува известна цикличност, изразена в последователно редуване на групи маловодни и 

многоводни години. 

Хидроложкия тип година характеризира хидроложките условия в рамките на една 

календарна година. Водността на годините варира по региони и се дефинира чрез сравнение 

на оттока със средномногогодишната стойност, като водността се изразява с цифрови прагове 

на отклонение, характеризиращи типа на годината. Разделянето на хидроложките редици по 

характерни типове години дава възможност за характеризиране на параметрите на оттока по 

време на влажни, нормални и сухи периоди. 

Въпросното деление е обичайно в световна практика, при което се използват различни 

подходи и скали за определяне на статистическите граници на отклонение на типовете спрямо 

средномногодишната стойност на оттока. 

Приета е 3-степенна скала на диференциация за: 
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1. Нормални водни години се определят онези години, в които годишният отток 

е в рамките на едно прието отклонение от средната многогодишна стойност на оттока за 

даден изследван период. В зависимост от посоката на отклонение те могат допълнително да 

бъдат разграничени на нормално-сухи или нормално-влажни години. Годишният отток е в 

рамките на 125% Q ср.г (нормално влажни години) и 75% Q ср.г (нормално сухи години).  

2. Влажни водни години се определят тези години, в които средногодишното 

водно количество е по-голямо или равно на едно прието отклонение над 

средномногогодишното водно количество за периода. Средногодишното водно количество е 

по-голямо или равно на 125% Q ср.г. 

3. Сухи водни години са дефинирани тези години, в които средногодишното 

водно количество е по-малко или равно на едно прието отклонение под 

средномногогодишното водно количество за периода. Средногодишното водно количество е 

по-малко или равно на 75% Q ср. 

При определяне на ресурса са обообени групи водни тела в категории: 

* ВТ с неопределен ресурс –водно тяло с малка площ и не обхванато от метода на 

регионализация на ресурса 

** ВТ с техн. натиск – водни тела, към които е добавен допълнителен технологичен 

приток от прехвърляне на води и/или зауствания. 
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Таблица 2.8. Натиск от ВЕЦ върху повърхностните водни тела в ЧРБУ 

№ Водно тяло Речен басейн 
Код на водното 

тяло 

Вид 

натиск 

Степен на 

натиск 

1 

река Камчия от 

преди град Велики 

Преслав (Омуртагов 

мост) до вливане на 

река Врана 

река Камчия  BG2KA900R019 МВЕЦ Значим натиск * 

2 язовир „Цонево“ река Камчия BG2KA400L008 МВЕЦ 
ВЕЦ на 

подчинен режим 

3 Язовир „Порой“ 
Севернобургаски 

реки 
BG2SE600L016 МВЕЦ 

ВЕЦ на 

подчинен 

режим, които не 

работи от януари 

2014г. 

4 Язовир „Тича“ река Камчия  BG2KA900L021 МВЕЦ 
ВЕЦ  на 

подчинен режим 

5 Язовир „Камчия“ река камчия  BG2KA400L024 МВЕЦ 
ВЕЦ  на 

подчинен режим 

*Съгласно данни от проведената обществена поръчка с предмет “Изпълнение на 

програмата за хидроморфологичен мониторинг на повърхностни води за 2011 във връзка с 

оценка на хидроморфологично състояние” в град Велики Преслав се намира бент, който 

взема повече от 50% от водите на реката за напояване и ВЕЦ 

 

2.2.3.2. Идентифициране на различните видове въздействия върху режима и 

леглото на водното тяло.  

 Водните организми се повлияват не само от количеството и качеството на водата, но и 

от физичните характеристики на водната среда. Модификации могат да променят физически 

водните обекти и да доведат до намаляване на биоразнообразието. Това от своя страна, е 

възможно да доведе до влошаване на състоянието на биологичните елементи на качество 

(БЕК) и зоните за защита на водите, определени за опазване на биологичното разнообразие.  
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Таблица 2.9. Критерии за значимост на натиска от различните видове физични модификации 

Физични модификации 

1. Корекции на 

речното русло 

Дължина на коригирания участък 

към дължината на разглеждания 

участък 

значим натиск от 70% до100%  

умерен натиск от 30 до70% 

слаб натиск при до 30 % 

2. Миграционни 

бариери  

Брой непреодолими бариери с 

височина на съоръжението над 

30см  за равнини реки и 70 см за 

планиски реки без 

функциониращ рибен проход  в 

разглеждания участък 

1 брой 

3. Дейности по 

укрепване на бреговете 

Дължина на укрепителните 

дейности към дължина на 

разглеждания участък 

Значим натиск при > 70%  

Слаб до умерен натиск при < 70 % 

4. Добив на инертни 

материали 

Дължината на участъка за добив 

на инертни материали към 

дължината на разглеждания 

участък 

Значим натиск при > 70%  

Слаб до умерен натиск при < 70 % 

5. Завирени участъци Дължина на завирения участък 

към дължина на разглеждания 

участък 

Значим натиск при > от 30%  

Слаб до умерен натиск при < от 30% 

6. Драгажни дейности  Засегнатата площ на дъното към 

общата площ на разглеждания 

участък 

Значим натиск при > 2/3 от площта   

  Слаб до умерен натиск при < 2/3 от 

площта 

  

 Анализът на морфологичните изменения е направен на база съществуващи географски 

бази данни, данни от издадени разрешителни за ползване на повърхностен воден обект, 

преглед на сателитни изображения (ортофото снимки) и данни от теренни проучвания. 

 Идентифицирани са различните типове физични модификации, като са квалифицирани в 

следните групи:  

 корекции на речни легла (диги, изправяне на реки); 

 миграционни бариери; 

 укрепване на речните брегове; 

 добив на инертни материали; 

 завирени участъци. 

 

Корекции на речното русло 

Въздействията върху речните легла биват: 

1. Директни – влияние върху изменение на скоростта, параметрите на речното корито, 

динамиката на водното течение, разпределението на скоростта и по вертикала. 

2. Индиректни – увеличаване на утайките и наносите, унищожаване на местообитанията 

на речните екосистеми, компрометиране на разположени в близост инженерни съоръжения, 

понижаване нивата на подпочвените води с всички неблагоприятни последици от това за 
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почвеното плодородие, растителното многообразие и др., които са в резултат на нарушеното 

естествено равновесие във морфологията на реката. 

В резултат се получават деформации на речното легло, изменят се очертанията на 

бреговете, става преразпределение на дълбочините, изменя се площта на речната повърхност, 

изменя се скоростта на течението и разпределението на скоростите, като всичко това води до 

трайни или бавно възстановими изменения на голяма част от речното легло, свързани с 

значително изменение на крайречния ландшафт и нанасяне на трайни екологични 

щети.Оценката за натиска на корекциите на речните легла е извършавана на базата на 

процентното отношение на засегнат участък от реките към незесагнети такива. Засегнатите 

участъци се определята на базата на съществуващите географски бази данни за наличие на 

андигирани участъци и участъци с издадени разрешителни за ползване на повърхностен воден 

обект с цел защита от наводнения.  

Общата дължина на речната мрежа в ЧРБУ е 12772,04km (на база проект JICA), като 

леглата на главните реки е 2874,07km (на база проект JICA). Изградени корекции/защитни 

диги са 535km или 4,2% от цялата речна мрежа на БД и 18,6 % от дължина на главните реки. 

 

 
Графика 2.21: Корекции на речни участъци спрямо дължината на главните реки в 

ЧРБУ 

От 188 броя водни тела в ЧРБУВ, изградените корекции и защитни диги засягат 57 

броя от тях, което представлява 30,3 % от общия брой на водните тела. 

 
Графика 2.22: Засегнати водни тела от корекции на речни участъци в ЧРБУ 

84% 

16% 

Главни реки в 
ЧРБУ 

Изградени 
корекции 

162 броя или 58.1% незасегнати ВТ 

68 броя или 41.9% засегнати ВТ 
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Вж. Приложение 2.2.13 Карта - Морфологични изменения в ЧРБУ 

 

Миграционни бариери 

Миграционните бариери представляват напречни прегради по речното течение 

(бентове, прагове, язовирни стени), които възпрепятстват естественото преминаване на 

водните организми, които извършват миграция (мигриращите видове).  

Напречните прегради нарушават непрекъснатостта на реката и променят 

хидрологичния й режим. В участъкът зад преградата се образува задбаражно езеро, като 

дължината на завирения участък зависи от височината на преградата и наклона на реката. 

Скоростта на водното течение в завирения участък силно намалява, което води до отлагане на 

утайки. Разлагането на утайките води до намаляване на кислородното съдържания и  до 

загиване на водните организми. 

Преградите възпрепятстват естествения пренос на седименти надолу по течението, в 

резултат на което след тях се получава изравяне на речното дъно и засилване на процесите на 

ерозия.  

Миграционни бариери се образуват при изграждане на съоръжения за водовземане, 

ВЕЦ, язовири. С оглед смекчаване на натиска от тези бариери, при изграждането на 

съоръженията се предвиждат рибни проходи.  

Анализът на миграционните бариери е направен на база съществуващи географски 

бази данни, данни от издадени разрешителни за ползване на повърхностен воден обект, 

преглед на сатилитни изображения (ортофото снимки) и данни от.пороведената обществена 

поръчка с предмет “Изпълнение на програмата за хидроморфологичен мониторинг на 

повърхностни води за 2011 във връзка с оценка на хидроморфологично състояние”, част 

непрекъснатост на река Камчия и река Велека. 

Вж. Приложение 2.2.14 Карта - Бентове и прагове в ЧРБУ 

 

Укрепване на речните брегове 

Дейностите по укрепване на бреговете са незначително малко на брой и не оказват 

натиск върху водните тела в Черноморскии район. 

 

Добив на инертни материали 

Оценката за натиска от добив на инертни материали е извършена на базата на 

процентното отношение на засегнат участък от реките към незасегнати такива.  

Засегнатите участъци се определелени на базата на географските бази данни за 

наличие на засегнати участъци, за които са издадени разрешителни за ползване на 

повърхностен воден обект с цел изземване на наносни отложения, като данните допълнително 

са верифицирани с помощта на сателитни снимки.  

На базата на тази оценка в ЧРБУ са определени 13 броя участъци за добив на инертни 

материали участъци с обща дължина от 13,991 км, които представляват 0,5% от общата 

дължина на главните реките в ЧРБУ.  

 

file://Bdvarna/planove/Aktualizacia_PURB/2015/PURB/Приложение%202.2.13_Картa%20-%20морфологични%20изменения.jpg
file://Bdvarna/planove/Aktualizacia_PURB/2015/PURB/Приложение%202.2.14_Карта-%20прагове%20и%20бентове.jpg
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Графика 2.23: Засегнати участъци с добив на инертни материали в ЧРБУ 

 

От 188 броя водни тела в ЧРБУВ засегнати от дейността са 4 броя, което представлява 

2,12 % общия брой ВТ. 

 
Графика 2.24: Засегнати водни тела от добив на инертни материали в ЧРБУВ 

 

Завирени участъци 

Морфологичните изменения в ЧРБУ за категория „езера” касаят главно изграждане на 

язовирни стени с цел регулация на оттока. Съгласно изискванията на РДВ са разглеждани 

язовирите с площ над 0,5 км
2
  

Морфологичните изменения включват изменения в линейните характеристики на 

водния обект (превръщането му от линеен в площен обект) в резултат на антропогенно 

въздействие, вследствие на което настъпват промени във водния режим и непрекъстността на 

реката. 

Естественият отток е основна ресурсна характеристика, която служи като база за 

оценка на влиянието на изградените язовири върху годишния отток на реката.  

За Черноморски район за басейново управление се наблюдава намаление на речния 

отток (измерен в средногодишни водни количества) в речните басейни на река Провадийска – 

естествения отток намалява 1,6 пъти и на река Камчия - естествения отток намалява 1,4 пъти в 

резултат на акумулираните водни маси във водохранилищата. В останалите речни басейни 

изградените язовири не оказват съществено влияние върху естествения отток на реката. 

Възможността за акумулиране на водни обеми в деветте речни басейни е оценена 

съобразно завирения обем на големите язовири, т.е. тези с височина на стената > 15м. или с 

височина на стената от 10м. до 15м. и завирен обем над 1 мил. м
3
. 
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 Тази възможност за съхраняване на водни обеми е 1305,27 мил. м
3
, от които 919,43 

мил. м
3
 в значимите и комплексни язовири: „Георги Трайков“, Камчия“, Съединение“, Тича“ 

и „ Ясна Поляна“. 

 Разпределението на акумулираните водни обеми в големите язовири по речни басейни 

е както следва: 

 речен басейн „Река Провадийска” – 41,005мил. м 

 речен басейн „Река Камчия” – 969,331мил. м
3
 

 речен басейн „Севернобургаски реки” – 82,266мил. м 

 речен басейн „Мандренски реки” – 176,0811 мил. м
3
 

 речен басейн „Южнобургаски реки” – 37,329мил. м
3
 

 

 
Графика 2.25: Разпределението на акумулираните водни обеми в големите язовири по 

речни басейни в ЧРБУ 

 

Вж. Приложение 2.2.15 Карта- значимите язовири в ЧРБУВ 

 

Оценката за натиска от завиряване е извършавана на базата на процентното отношение 

на засегнати участъци от реките към незасегнати такива. Засегнатите участъци се определята 

на базата на съществуващите географски данни за наличие на язовири /Проект JICA 2006-

2007/. 

На базата на тази оценка в ЧРБУ са определени 435,84км завирени участъци, които 

представляват 15,1% от общата дължина на главните реките в ЧРБУВ. 

 

file://Bdvarna/planove/Aktualizacia_PURB/2015/PURB/Приложение%202.2.15_Карта-%20значими%20язовири%20в%20ЧРБУ.jpg
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Графика 2.26: Засегнати завирени участъци в ЧРБУ 

 

От 188 броя водни тела в ЧРБУ с завирени участъци в тях са 116 броя, което 

представлява 61.7% от общия брой ВТ. 

 
Графика 2.27: Засегнати водни тела със завирени участъци в ЧРБУ 

2.2.4. Оценка на натиска от инвазивни видове 

2.2.4.1. Вътрешни повърхностни води 

 Съгласно определението на Конвенцията за биологичното разнообразие и IUCN: 

 неместни видове са тези, подвидове или по-ниски таксони интродуцирани извън 

тяхното естествено минало или настоящо разпространение (вкл. всякакви части, гамети, 

семена, яйца и др., чрез които могат да оцеляват и следователно да се размножават), докато 

 инвазивни неместни видове са тези, чието интродуциране и/или разпространение е 

заплаха за биологичното разнообразие и/ или екосистемните услуги, човешкото здраве и 

социално-икономическите ценности. Въпреки, че не всички неместни видове стават 

инвазивни, броят на неместните видове, внедрени в околната среда има пряка връзка с броя на 

видовете, които по-късно могат да станат инвазивни. 

84,9 % незавирени 
участъци 

15,1% завирени участъци  

38% 

62% 

ВТ без завирени 
участъци  

ВТ  с завирени участъци  
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 Инвазията на неместните видове се явява една от най-големите биологични заплахи 

за биоразнообразието, въздейства върху екосистемите и съдейства за изчезването на местните 

видове. В същото време, внасянето и внедряването на неместни (инвазивни) видове нанася 

големи социално-икономически щети. 

Анализът на натиска относно развитието на инвазивни видове на този етап е ограничен 

до идентифициране на случаите с констатирано масово развитие на инвазивен вид. 

Констатирано е развитие на неместен (интродуциран) вид мида – Dreisena polymorpha 

(Мида – зебра). Видът е регистриран в следните водни обекти: яз. „Тича”, Шабленско езеро, 

яз. “Ясна поляна” и яз. Камчия”. Условията в цитираните водни тела се оказаха благоприятни 

за масовото развитие на вида - от 2006 г. той причини сериозни проблеми, свързани с 

екплоатацията на хидротехническите съоръжения на яз. „Тича”, а понастоящем силно е 

променил структурата на бентосното съобщество в Шабленско езеро. 

Констатирано е и присъствие на инвазивни и токсични видове фигтопланктон в един 

от язовирите в басейновия район (яз.“ Порой“). 

2.2.4.2. Крайбрежни морски води: 

2.2.4.2.1. Оценка на натиска от привнесени неместни (инвазивни) видове чрез 

корабоплаването и обмена на корабни баластни води в Черно море 

Като биологически натиск неместните видове имат отношение към различни нива на 

биологичното разнообразие - индивид, популация, съобщество, местообитание, екосистема. В 

определени случаи модификацията на местообитанията може да доведе до промяна на ФХЕК 

и така да повлияе върху състоянието на морската околна среда, което от своя страна да 

представлява потенциален дифузен източник по смисъла на наредбата. 

Корабоплаването от морско - базираните дейности е смятано за основен източник на 

замърсяване на морската околна среда, освен с отпадъци, незаконни зауствания на отделните 

категории отпадъчни води от корабите (напр. трюмни води) и атмосферно замърсяване, но и с 

внасяне на неместни, често инвазивни видове.   

 Въвеждането на неместни (особено инвазивни) видове, нетипични за Черно море, чрез 

корабните баластни води от други екорегиони или чрез прикрепването по плавателните 

съдове, вече сериозно е променило екосистемата на Черно море и продължава да е една от 

основните заплахи. Трябва да се има предвид и кумулативния ефект от навлизането на тези 

видове в Черноморската екосистема, както и постепенното изместване или изчезване на други 

местни растителни и животински видове, вследствие на тяхното внедряване. 

 

 Пример за такива внесени неместни (инвазивни) видове за Черно море са: 

 Mnemiopsis leidyi (медуза мнемиопсис лейди) 

 Година на внедряване: 1900 г. 

 Произход: от 40° с.ш. до 40° ю.ш край бреговете на Америка 

 Местообитание: Черно море (планктон) 

 Категория: чужд инвазивен вид (ЧИ) 

 Заплаха (въздействие): Спад на числеността на мезозоопланктона (Copepoda и Cladocera) 

през 90-те години след масовото разви-тие на M. Leidyi, чиято пред българския бряг, достига 

2 kg.m
2
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 Mya arenaria (бяла пясъчна мида) 

 Година на внедряване: 1973 г. 

 Произход: Бореалните морета на Атлантическия и Тихия океан 

 Местообитание: Черно море (бентос) 

 Категория: чужд инвазивен вид (ЧИ) 

 Заплаха (въздействие): в много райони на черноморския шелф Mya arenaria става 

доминантен вид в новообразувана зооценоза, наречена на нейно име, като измества местната 

малка пясъчна мида Lentidium mediterraneum. 

 Anadara inaequivalvis (анадара, пясъчна мида) 

 Година на внедряване: 1984 г. 

 Произход: Индийски и Тихи океан 

 Местообитание: Черно море (бентос) 

 Категория: чужд инвазивен вид (ЧИ) 

 Заплаха (въздействие): Измества нативния вид Chamelea gallina. Най-разпространена е 

във Варненски и Бургаски залив. Влиянието върху естествените зооценози, както в 

регионален мащаб така и пред българското крайбрежие не е проучено достатъчно. 

 Rapana venosa (рапан) 

 Година на внедряване: 1956 г. 

 Произход: Японско, Жълто и Източно Китайско море (до о. Тайван) 

 Местообитание: Черно море (бентос) 

 Категория: чужд инвазивен вид (ЧИ) 

 Заплаха (въздействие): Силно редуциране числеността на стриди и черна мида; 

деструктиране на дънните зооценози от по-дребни миди, също храна за Рапана – P. rudis, M. 

adriaticus, S. subtruncata, Chamelea gallina и др. 

Рамкова директива за морска стратегия (2008/56/ЕО) на ЕС определя критериите за 

добро състоянието на морската околна среда. В нея изрично е отделено внимание на 

неместните видове. 

Проблемът с внасянето и разпространението на неместни видове на морската околна 

среда е разгледан в докладваните пред ЕК и ЕАОС национални доклади на България по чл. 8, 

9, 10 и 11 на РДМС.
4
  

В програмата от мерки по чл. 13 от Рамкова директива за морска стратегия 2008/56/ЕО 

(РДМС) е заложена по-широкомащабна мярка, включваща отделни дейности по отношение на 

изследването на неместните видове (Дескриптор 2), чието изпълнение ще осигури 

информация и за РДВ 2000/60/ЕС. 

 

                                                           
4
 (http://cdr.eionet.europa.eu/bg/eu/msfd8910/msfd4text/, http://cdr.eionet.europa.eu/bg/eu/msfd_mp/ 

http://cdr.eionet.europa.eu/bg/eu/msfd_mp/msfd4text/envvibp8w/BLKBG_D02_NonIndigenousSpecies.pdf 

 

http://cdr.eionet.europa.eu/bg/eu/msfd8910/msfd4text/
http://cdr.eionet.europa.eu/bg/eu/msfd_mp/
http://cdr.eionet.europa.eu/bg/eu/msfd_mp/msfd4text/envvibp8w/BLKBG_D02_NonIndigenousSpecies.pdf
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2.2.5. Оценка на натиска от рибарството 

 Тралирането на морското дъно с цел улов на рапани (Rapana venosa), бяла и черна 

мида, както и бентосни (дънни) риби влияе негативно на дънните съобщества като директно 

разрушава повърхностния слой на седимента, където са концентрирани дънните организми.  

 По – подробна информация относно оказвания натиск от рибарството е посочена в 

извършената Първоначална оценка на състоянието на морската околна среда съгласно чл. 8 от 

РДМС 2008/56/ЕО)
5
. Доклада посочва, че общо над 50 % от площта на морското дъно до 100 

м дълбочина, през 2011 г. е подложена на значим натиск от абразия вследствие на активен 

риболов, а дъното под 100 м дълбочина е неповлияно.  

 Извършена е оценка на натиска от абразията, вследствие на риболова по основни 

типове субстрати – пясъци, мидени банки върху седимент, шелфови тини на горния и долния 

циркалиторал и фазеолиновите смесени шелфови седименти. От изброените дънни субстрати, 

биогенните мидени банки се отличават с най-голяма чувствителност към абразия, тъй като 

средообразуващият вид Mytilus galloprovincialis и асоциираното съобщество са представители 

на епифауната, т.е. разположени на повърхността на седимента и попадат под пряко 

физическо въздействие на влачените по дъното риболовни уреди. 

 Въпреки че тралирането е забранена дейност (чл. 35 от ЗРА), все още част от улова се 

добива по този начин. 

 

2.2.6. Оценка на натиска от дейности по драгиране и депониране на земни маси 

 Дейности по драгиране и депониране на седименти в крайбрежните води не се 

извършват Изключение е крайбрежно водно тяло Варненски залив с код BG2BS000C005, от 

което много малка част от него се драгира – района около Морска гара – Варна, с цел 

поддържане на необходимата дълбочина на кейовите места.  

 Към 2015 г. в българската част на Черно море има определени две зони за депониране  

на драгирани наземни маси, които попадат в териториалните води на Р България (12 – 

милната зона на Черно море) срещу Варненски и Бургаски заливи. 

 Във водни тела  канал 1 (стар канал) Черно море-Варненско езеро, канал 2 (нов канал) 

Черно море - Варненско езеро, Варненско езеро, канал Варненско – Белославско езеро, 

Белославско езеро се извършва драгиране и по-рядко депониране, на определени места, 

поради периодична необходимост от поддържане на навигационните пътища към 

Пристанище Варна – Изток, Морска гара и пристанище Варна Запад.  

Удълбочаването на плавателните канали в района на системата Белославско езеро-

Варненско езеро-Варненски залив води до ресуспендиране и транспортиране на част от 

седимента, т.е индиректно замърсяване на езерните и крайбрежните води с азот и фосфор, по-

специално водно тяло Варненски залив. Възможно е тези дейности да имат силно въздействие 

върху състоянието и в районите на депониране в 12-милната зона на Черно море, но няма 

налична информация.  

                                                           
5
 Национални доклади на България по чл. 8, 9, 10 и 11 пред ЕК и ЕАОС (http://cdr.eionet.europa.eu/bg/eu/msfd8910/msfd4text/, 

http://cdr.eionet.europa.eu/bg/eu/msfd_mp/; http://cdr.eionet.europa.eu/bg/eu/msfd_mp/msfd4text/envvibp8w/BLKBG_D014_NonCommercialFish.pdf 

http://cdr.eionet.europa.eu/bg/eu/msfd_mp/msfd4text/envvibp8w/BLKBG_D03_CommercialFish.pdf 

 

http://cdr.eionet.europa.eu/bg/eu/msfd8910/msfd4text/
http://cdr.eionet.europa.eu/bg/eu/msfd_mp/
http://cdr.eionet.europa.eu/bg/eu/msfd_mp/msfd4text/envvibp8w/BLKBG_D014_NonCommercialFish.pdf
http://cdr.eionet.europa.eu/bg/eu/msfd_mp/msfd4text/envvibp8w/BLKBG_D03_CommercialFish.pdf
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В тази връзка, с цел намаляване на риска от негативно въздействие е необходимо да се 

провеждат изследвания и задълбочен анализ за пригодността (вкл. капацитета) на 

съществуващите депа и определяне на евентуални нови места. Тази дейност (към този момент 

първоначално планирано под формата на проучване) е заложена в програмата от мерки по чл. 

13 от Рамкова директива за морска стратегия 2008/56/ЕО (РДМС), чието изпълнение ще 

осигури информация и за РДВ 2000/60/ЕС. 

 

2.2.7. Оценка на натиска от пристанищни дейности 

Изграждането и поддържането на пристанищните съоръжения и хидротехнически 

съоръжения за целите на брегоукрепването води до физическа загуба на дънните субстрати 

(местообитания) и асоциираните биологични видове и съобщества.  

Основните видове натиск като затрупване и запечатване на морското дъно са 

дефинирани в извършената Първоначална оценка на състоянието на морската околна среда 

съгласно чл. 8 от РДМС 2008/56/ЕО като:  

 Запечатване (техногенна натовареност) - загуба на медиолиторални и 

сублиторални местообитания поради покриването им от постоянни антропогенни структури и 

съоръжения: каменнонасипни дамби, оградни пристанищни съоръжения, кейови платформи 

изградени от железобетонни конструкции, бетонни кесони, скални блокове и тетраподи, 

брегозащитни съоръжения, яхтени и рибарски пристани, изградени от бетонни и 

каменнонасипни блокове и тетраподи.  

 Затрупване (отвоювана акватория) – естествено акумулиране на седиментни 

материали в района на изградените хидротехнически съоръжения поради промени в 

хидродинамичния и литодинамичния режим и изкуствено депониране на седименти за 

разширяване и създаване на нови плажови площи. 

(допълнителна информация: национални доклади на България по чл. 8, 9 и 10
6
). 

 

 

2.2.8. Оценка на натиска от климатични изменения. 
 

Оценката на натиска и въздействието на климатичните промени върху повърхностните води е 

направена в резултат на научна разработка на тема „Оценка на натиска и въздействието 

върху повърхностните и подземните води от изменението на климата и оценка на 

наличието на вода за икономическите сектори” 7
. 

Механизмът за проследяване на преките и косвените въздействия върху водните ресурси и 

оценяване значимостта на натиска следва да се основава на параметрите/елементите за 

качество, по които се изготвя характеристиката на водите и оценката на състоянието им. 

Параметрите на състоянието на повърхностните води се разглеждат на три нива: 1) 

Хидрологични – хидроморфологични; 2) Физико - химични; 3) Биологично - екологични. 

Силата на ефекта на въздействията от климатични промени намалява от ниво 1) към 3), т.е. 

Хидрологични-хидроморфологични параметри са най-чувствителни и прогнозите за тяхното 

                                                           
6
 http://cdr.eionet.europa.eu/bg/eu/msfd8910/msfd4text/ 

7
 http://www5.moew.government.bg/wp-

content/uploads/filebase/Water/PURB/Podhodi/Ocenka_na_natiska_i_vuzdejstvieto_ot_izmenenieto_na_klimata.pdf 

 

http://cdr.eionet.europa.eu/bg/eu/msfd8910/msfd4text/
http://www5.moew.government.bg/wp-content/uploads/filebase/Water/PURB/Podhodi/Ocenka_na_natiska_i_vuzdejstvieto_ot_izmenenieto_na_klimata.pdf
http://www5.moew.government.bg/wp-content/uploads/filebase/Water/PURB/Podhodi/Ocenka_na_natiska_i_vuzdejstvieto_ot_izmenenieto_na_klimata.pdf
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изменение при сценарийно моделиране на изменение на климата съдържат най-малка 

несигурност.  
 

Таблица 2.10. Примери за въздействия върху хидроморфологичните показатели на състоянието на водните 

тела с оценка на несигурността на прогнозите 

 

Параметри на 

състоянието на водното 

тяло 

Преки въздействия от изменението на 

климата 

Степен на несигурност на 

прогнозите  

Хидрологични-

хидроморфологични 

 

втч. количество и 

динамика на водния отток 

 

Намален отток в реките; 

Понижени водни нива в язовирите; 

Понижени нива на подпочвените води; 

Сезонни промени в оттока; 

Промени в периодите на снеготопене; 

Увеличаване на заплахата от наводнения 

Висока точност 

N/A 

N/A 

Несигурно твърдение 

Несигурно твърдение 

Несигурно твърдение 

 

Изменението на оттока във водосбора на водно тяло е параметър, присъщ на преки и косвени 

въздействия от климатичните изменения. Това е предпоставка същият параметър да стои в 

основата на критерий за значимост на преките и косвени въздействия от изменение на 

климата. Изследването на водните ресурси в условията на климатични промени следва да се 

базира върху възможно най-сигурната методологична основа. Най-сигурно определените 

величини са статистическите средни стойности на изменение на оттока и по-точно 

резултатите за средно многогодишното изменение на оттока в бъдещите периоди - 

dChange_Qann_av.  

Изменението на климата е интегрирано в процеса за оценка на риска от натиск, чрез оценка на 

ефекта от изменението на климата, направена с помощта на климатични прогнози по 

сценарии RCP 8.5 (песимистичен) и RCP 4.5 (умерен). Количественият анализ в случая е 

необходим, за да се установи интензивността (силата) на климатичните промени и сроковете, 

в които могат да настъпят. 

За приетия като работен сценарий на климатични промени RCP 8.5 с плавно нарастващи 

емисии на парникови газове във времето (най-песимистичен сценарий) прогнозираните 

тенденции за изменението за оттока са най-силно проявени в дългосрочен план за периода 

2071-2100 г. На базата на прогнозата за изменението на параметър „средно многогодишен 

отток“ на речните течения е направен количествен анализ, с който за сценарий RCP 8.5 се 

установява: интензивността (силата) на климатичните промени по водни тела и сроковете в 

които могат да настъпят те, т.е. трите бъдещи периода: 2013-2042 г.; 2021-2050 г.; 2071-2100. 

г. 

В Таблица 2.11 е представен критерий за оценка на интензивността на климатичните 

промени по изменение на средно многогодишен отток на речните течения и съответните 

прагове, послужили за количествената оценка за интензивността на климатичните промени. 
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Таблица 2.11 Критерий за оценка на интензивността на климатичните промени 

  Интензивност на климатичните 

промени→ 

↓Хидрологично-хидроморфологичен 

параметър   

Висока Средна Слаба 

Промяната на речните течения - изменение в 

средно-многогодишния отток 

Индикатор:                         dChange_Qann_av 
Под -10%; 

Над +10% 

-10% ÷ - 

5%; 

+5% ÷ 

+10% 

-5% ÷ +5%  

 

 

На следващите фигури е представена интензивността на климатичните промени за цялата 

страна за всеки от трите периода за сценарий RCP 8.5. 

 

Фигура 2.28. Интензивност на очакваните климатични промени за периода 2013-2042 

г. за сценарий RCP 8.5. 
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Фигура 2.29. Интензивност на очакваните климатични промени за периода 2021-2050 

г. за сценарий RCP 8.5. 

 

Фигура 2.30. Интензивност на очакваните климатични промени за периода 2071-2100 

г. за сценарий RCP 8.5. 

Очакваните промени от изменение на климата ще рефлектират главно във величината на оттока, 

периода на повторение, сезонността, вариация между средни и екстремни стойности; качеството на 

водите; чувствителността и устойчивостта на екосистемите, местообитанията и/или видовете, 
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подложени на тези промени. Местообитанията, които са вече в уязвими речни участъци, вероятно ще 

бъдат най-чувствителни към променящите се климатични условия. Въпреки че има много неясноти, 

свързани с въздействието на изменението на климата, оттам с идентифицираните последиците от 

изменението на климата върху останалите видове натиск, повечето от ефектите са потенциално 

отрицателни. Климатът по този начин се очаква да утежни съществуващия натиск върху водните 

ресурси. 

Значимостта на натиска от изменение на климата не може да се разглежда изолирано от наличието и 

значимостта на други видове натиск върху дадено водно тяло. Разработен е подход за интегриране на 

натиска от климатични промени към другите видове натиск. 

Значимостта на натиска от изменение на климата се оценява във функция на риска от непостигане 

целите за качеството на околната среда както следва: 

установяване на настоящото състояние на повърхностното водно тяло -  „отлично“ ; „добро“, 

„умерено“ и т.н. 

определяне на интензитета на промяната на параметъра dChange_Qann_av на ниво повърхностно 

водно тяло за всеки бъдещ период. 

 

Таблица 2.12. Значимост на въздействията от изменение на климата 

Екологично 

състояние→ 

Интензивност на 

климатичните 

промени ↓  

Отлично Добро Умерено Лошо Много лошо 

Слаба Ниска 

значимост на  

въздействия от 

кл.промени 

Ниска 

значимост на  

въздействия 

от кл.промени 

Средна 

значимост на  

въздействия 

от кл.промени 

Средна 

значимост на  

въздействия 

от кл.промени 

Средна 

значимост на  

въздействия от 

кл.промени 

Средна Ниска 

значимост на  

въздействия от 

кл.промени 

Средна 

значимост на  

въздействия 

от кл.промени 

Висока 

значимост на  

въздействия 

от кл.промени 

Висока 

значимост на  

въздействия 

от кл.промени 

Висока 

значимост на  

въздействия от 

кл.промени 

Висока Средна 

значимост на  

въздействия от 

кл.промени 

Висока 

значимост на  

въздействия 

от кл.промени  

Висока 

значимост на  

въздействия 

от кл.промени 

Висока 

значимост на  

въздействия 

от кл.промени 

Висока 

значимост на  

въздействия от 

кл.промени 

 

Водните тела с по-добро състояние се счита, че имат по-голям адаптивен капацитет и 

следователно са по-малко застрашени от нарушения, свързани с климатични промени. 

Обратно - по-лошото състояние на водно тяло го прави по-уязвимо на климатични промени и 

следователно застрашава постигането на по-добро състояние в бъдеще. Комбинацията между 

настоящо състояние и интензитета на очакваните климатични промени дефинира значимостта 

на въздействието върху даденото повърхностно водно тяло. 

 

Таблица 2.13. Примери за определена интензивност и значимост в периода 2071-2100 г. по 

най-песимистичния сценарий RCP 8.5 

 
Водно 

тяло 

Екологичното 

състояние на водното 

тяло 

Интензивност на очакваните 

климатични промени в 

периода 2071-2100 г. 

Значимост на въздействията 

от изменение на климата в 

периода 2071-2100 г. 

1 Отлично Слаба Ниска 

2 Добро Слаба Ниска 

3 Умерено Средна  Висока 
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Водно 

тяло 

Екологичното 

състояние на водното 

тяло 

Интензивност на очакваните 

климатични промени в 

периода 2071-2100 г. 

Значимост на въздействията 

от изменение на климата в 

периода 2071-2100 г. 

4 Лошо Висока  Висока 

5 Много лошо Висока  Висока 

 



Прогноза за значимостта на въздействията от климатични промени  

За приетия като работен сценарий на климатични промени RCP 8.5 с плавно 

нарастващи емисии на парникови газове във времето (най-песимистичен сценарий) 

прогнозираните тенденции за изменението за оттока са най-силно проявени в дългосрочен 

план за периода 2071-2100 г.  

Значимостта на въздействията от изменение на климата се определя на база оценката 

на Интензивността на климатичните промени и екологичното състояние на конкретното 

водно тяло. В таблиците, които следват се показва прогнозата за значимостта на 

въздействията от климатични промени за периода 2071-2100 г. по RCP 8.5 за Черноморски 

басейнов район.  

 

Черноморски Добруджански реки 

 

Прогноза за значимост на въздействията от изменение на климата в периода 2071- 2100 г. 

Водно тяло 

Екологичното 

състояние на 

водното тяло 

Интензивност 

на очакваните 

климатични 

промени в 

периода 2071-

2100 г. 

Значимост на 

въздействията от 

изменение на 

климата в 

периода 2071-

2100 г. 

BG2DO700L017 Много лошо Висока  Висока 

BG2DO700L018 Добро Висока  Висока 

BG2DO800R001 Добро Висока  Висока 

BG2DO800R002 Добро Висока  Висока 

BG2DO800R004 Добро Висока  Висока 

BG2DO800R005 Добро Висока  Висока 

BG2DO800R006 Добро Висока  Висока 

неанализиран участък   Висока    

неанализиран участък   Висока    

 

           р. Провадийска 

Прогноза за значимост на въздействията от изменение на климата в периода 2071-2100: 
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Водно тяло 

Екологичното 

състояние на 

водното тяло 

Интензивност 

на очакваните 

климатични 

промени в 

периода 2071-

2100 г. 

Прогноза за 

значимост на 

въздействията 

от изменение на 

климата в 

периода 2071-

2100 

BG2PR100L001 Много лошо Висока  Висока 

BG2PR100L002 Много лошо Висока  Висока 

BG2PR100L003 Много лошо Висока  Висока 

BG2PR200R1004 Умерено Висока  Висока 

BG2PR210R1005 Умерено Висока  Висока 

BG2PR300L021 Добро Висока  Висока 

BG2PR345R1007 Добро Висока  Висока 

BG2PR345R1107 Умерено Висока  Висока 

BG2PR345R1207 Лошо Висока  Висока 

BG2PR345R1307 Много лошо Висока  Висока 

BG2PR400R1009 Умерено Висока  Висока 

BG2PR500R004 Много лошо Висока  Висока 

BG2PR500R006 Умерено Висока  Висока 

BG2PR500R008 Умерено Висока  Висока 

BG2PR500R010 Умерено Висока  Висока 

BG2PR567R011 Лошо Висока  Висока 

BG2PR600R014 Умерено Висока  Висока 

BG2PR600R1012 Много лошо Висока  Висока 

BG2PR600R1013 Лошо Висока  Висока 

BG2PR800R016 Умерено Висока  Висока 

BG2PR800R018 Умерено Висока  Висока 

BG2PR900L019 Много лошо Висока  Висока 

BG2PR900L020 Много лошо Висока  Висока 

BG2PR900R015 Лошо Висока  Висока 

BG2PR900R017 Много лошо Висока  Висока 

неанализиран участък   Висока    

 

            р. Камчия 
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Прогноза за значимост на въздействията от изменение на климата в периода 2071-2100: 

Водно тяло 

Екологичното 

състояние на 

водното тяло 

Интензивност на 

очакваните 

климатични 

промени в 

периода 2071-

2100 г. 

Прогноза за 

значимост на 

въздействията от 

изменение на 

климата в периода 

2071-2100 

BG2KA100R001 Умерено Висока  Висока 

BG2KA130R1002 Умерено Висока  Висока 

BG2KA130R1002 Умерено Висока  Висока 

BG2KA200L006 Добро Висока  Висока 

BG2KA200R005 Добро Висока  Висока 

BG2KA200R007 Добро Висока  Висока 

BG2KA400L008 Добро Висока  Висока 

BG2KA400L024 Добро Висока  Висока 

BG2KA400L044 Много лошо Висока  Висока 

BG2KA400R009 Добро Висока  Висока 

BG2KA400R012 Умерено Висока  Висока 

BG2KA400R013 Умерено Висока  Висока 

BG2KA400R014 Умерено Висока  Висока 

BG2KA400R015 Умерено Висока  Висока 

BG2KA400R023 Добро Висока  Висока 

BG2KA400R040 Добро Висока  Висока 

BG2KA400R041 Добро Висока  Висока 

BG2KA400R1004 Умерено Висока  Висока 

BG2KA400R1011 Добро Висока  Висока 

BG2KA400R1042 Умерено Висока  Висока 

BG2KA400R1043 Добро Висока  Висока 

BG2KA400R1111 Умерено Висока  Висока 

BG2KA400R1142 Добро Висока  Висока 

BG2KA400R1143 Добро Висока  Висока 

BG2KA400R1243 Добро Висока  Висока 

BG2KA500R010 Добро Висока  Висока 

BG2KA578R1003 Лошо Висока  Висока 

BG2KA578R1103 Много лошо Висока  Висока 

BG2KA578R1203 Лошо Висока  Висока 

BG2KA578R1303 Умерено Висока  Висока 

BG2KA578R1403 Умерено Висока  Висока 

BG2KA600R018 Умерено Висока  Висока 

BG2KA700R016 Много лошо Висока  Висока 

BG2KA700R017 Добро Висока  Висока 

BG2KA800L027 Много лошо Висока  Висока 

BG2KA800L029 Умерено Висока  Висока 

BG2KA800L032 Умерено Висока  Висока 

BG2KA800R025 Умерено Висока  Висока 
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BG2KA800R026 Умерено Висока  Висока 

BG2KA800R028 Лошо Висока  Висока 

BG2KA800R030 Лошо Висока  Висока 

BG2KA800R033 Умерено Висока  Висока 

BG2KA800R1031 Умерено Висока  Висока 

BG2KA800R1131 Много лошо Висока  Висока 

BG2KA900L021 Умерено Висока  Висока 

BG2KA900L036 Умерено Висока  Висока 

BG2KA900R022 Умерено Висока  Висока 

BG2KA900R035 Лошо Висока  Висока 

BG2KA900R038 Добро Висока  Висока 

BG2KA900R1019 Лошо Висока  Висока 

BG2KA900R1020 Лошо Висока    

BG2KA900R1037 Добро Висока  Висока 

BG2KA900R1039 Лошо Висока  Висока 

BG2KA900R1137 Умерено Висока  Висока 

BG2KA900R1139 Отлично Висока  Средна 

 

    Севернобургаски реки 

Прогноза за значимост на въздействията от изменение на климата в периода 2071-2100: 

      

Водно тяло 

Екологичното 

състояние на 

водното тяло 

Интензивност на 

очакваните 

климатични 

промени в 

периода 2071-

2100 г. 

Прогноза за 

значимост на 

въздействията от 

изменение на 

климата в периода 

2071-2100 

BG2SE200R001 Умерено Висока  Висока 

BG2SE300R003 Добро Висока  Висока 

BG2SE400R004 Добро Висока  Висока 

BG2SE400R005 Добро Висока  Висока 

BG2SE400R006 Добро Висока  Висока 

BG2SE400R007 Добро Висока  Висока 

BG2SE500R012 Умерено Висока  Висока 

BG2SE500R013 Добро Висока  Висока 

BG2SE600L016 Лошо Висока  Висока 

BG2SE600R015 Умерено Висока  Висока 

BG2SE600R023 Умерено Висока  Висока 

BG2SE600R1009 Отлично Висока  Средна 

BG2SE600R1010 Умерено Висока  Висока 

BG2SE800L018 Лошо Висока  Висока 

BG2SE800R017 Умерено Висока  Висока 

BG2SE800R019 Добро Висока  Висока 

BG2SE800R020 Умерено Висока  Висока 

BG2SE900L027 Умерено Висока  Висока 
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BG2SE900L028 Умерено Висока  Висока 

BG2SE900L032 Умерено Висока  Висока 

BG2SE900L037 Много лошо Висока  Висока 

BG2SE900R024 Умерено Висока  Висока 

BG2SE900R025 Умерено Висока  Висока 

BG2SE900R026 Умерено Висока  Висока 

BG2SE900R030 Много лошо Висока  Висока 

BG2SE900R031 Умерено Висока  Висока 

BG2SE900R033 Умерено Висока  Висока 

BG2SE900R034 Умерено Висока  Висока 

BG2SE900R035 Умерено Висока  Висока 

BG2SE900R036 Лошо Висока  Висока 

неанализиран участък   Висока    

неанализиран участък   Висока    

неанализиран участък   Висока    

неанализиран участък   Висока    

неанализиран участък   Висока    

 

  

Мандренски реки 

Прогноза за значимост на въздействията от изменение на климата в периода 2071-2100: 

 

Водно тяло 

Екологичното 

състояние на 

водното тяло 

Интензивност 

на очакваните 

климатични 

промени в 

периода 2071-

2100 г. 

Прогноза за 

значимост на 

въздействията от 

изменение на 

климата в периода 

2071-2100 

BG2MA100L001 Много лошо Висока  Висока 

BG2MA107L002 Много лошо Висока  Висока 

BG2MA200R003 Умерено Висока  Висока 

BG2MA200R011 Добро Висока  Висока 

BG2MA400R004 Добро Висока  Висока 

BG2MA400R008 Добро Висока  Висока 

BG2MA400R009 Добро Висока  Висока 

BG2MA400R010 Добро Висока  Висока 

BG2MA400R021 Умерено Висока  Висока 

BG2MA600L016 Умерено Висока  Висока 

BG2MA600L017 Умерено Висока  Висока 

BG2MA600R005 Умерено Висока  Висока 

BG2MA600R012 Умерено Висока  Висока 

BG2MA600R013 Добро Висока  Висока 

BG2MA600R014 Добро Висока  Висока 

BG2MA600R015 Добро Висока  Висока 

BG2MA600R018 Умерено Висока  Висока 
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BG2MA700R006 Умерено Висока  Висока 

BG2MA700R007 Добро Висока  Висока 

BG2MA800R019 Умерено Висока  Висока 

BG2MA900R020 Лошо Висока  Висока 

    

Южнобургаски реки 

Прогноза за значимост на въздействията от изменение на климата периода 

2071-2100:    

Водно тяло 

Екологичното 

състояние на 

водното тяло 

Интензивност 

на очакваните 

климатични 

промени в 

периода 2071-

2100 г. 

Прогноза за 

значимост на 

въздействията от 

изменение на 

климата в периода 

2071-2100 

BG2IU100R002 Добро Висока  Висока 

BG2IU100R003 Умерено Висока  Висока 

BG2IU200L007 Много лошо Висока  Висока 

BG2IU200L017 Умерено Висока  Висока 

BG2IU200L019 Лошо Висока  Висока 

BG2IU200R004 Лошо Висока  Висока 

BG2IU200R005 Добро Висока  Висока 

BG2IU200R006 Умерено Висока  Висока 

BG2IU400L011 Добро Висока  Висока 

BG2IU400R008 Добро Висока  Висока 

BG2IU400R010 Добро Висока  Висока 

BG2IU400R012 Отлично Висока  Средна 

BG2IU600L018 Умерено Висока  Висока 

BG2IU600R013 Добро Висока  Висока 

BG2IU800R015 Добро Висока  Висока 

неанализиран участък   Висока    

неанализиран участък   Висока    

неанализиран участък   Висока    

неанализиран участък   Висока    

    

р. Велека    

Водно тяло 

Екологичното 

състояние на 

водното тяло 

Интензивност 

на очакваните 

климатични 

промени в 

периода 2071-

2100 г. 

Прогноза за 

значимост на 

въздействията от 

изменение на 

климата в периода 

2071-2100 

BG2VE106R1001 Добро Висока  Висока 

BG2VE106R1101 Добро Висока  Висока 
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BG2VE106R1201 Добро Висока  Висока 

BG2VE106R1301 Добро Висока  Висока 

BG2VE106R1401 Добро Висока  Висока 

BG2VE400R1501 Добро Висока  Висока 

BG2VE700R1601 Добро Висока  Висока 

    

р. Резовска    

Водно тяло 

Екологичното 

състояние на 

водното тяло 

Интензивност 

на очакваните 

климатични 

промени в 

периода 2071-

2100 г. 

Прогноза за 

значимост на 

въздействията от 

изменение на 

климата в периода 

2071-2100 

BG2RE200R001 Добро Висока  Висока 

BG2RE400R002 Добро Висока  Висока 

    

 

Райони, подложени на най-силно потенциално въздействие 

 

За идентифициране на районите, в които влиянието на въздействията от климатични 

промени ще се отрази най-сериозно върху състоянието на качеството на водните ресурси, тук 

се представят най-силните отклонения на оттока по главни поречия и водни тела. 

За приетия като работен сценарий на климатични промени RCP 8.5 с плавно нарастващи 

емисии на парникови газове във времето (най-песимистичен сценарий), прогнозираните 

тенденции за изменението за оттока по сезони, проявени като най-интензивни за периода 

2071-2100 г., са следните: 

Черноморски Добруджански реки, р. Провадийска и р. Камчия 

На север от Стара планина за поречията на Черноморски Добруджански реки, р. Провадийска 

и р. Камчия прогнозата за изменение на оттока е пролетният отток да намалее до -19%, 

летният до -38%, есенният до -9%, а зимният до -17%. 

Севернобургаски реки 

В района на Севернобургаски реки прогнозата пролетният и летният отток намаляват 

значително. На север от Стара планина за поречията на р. Вая, р. Двойница, р. Панаирдере и 

р. Фандаклийска прогнозата за изменение на оттока е пролетният отток да намалее до -19%, 

летният до -38%, но също така намаляват есенният отток до -9% и зимният до -17%. На юг от 

Стара планина прогнозата за изменение на оттока е пролетният отток да намалее до -30%, а 

летният до -35%. Очаква се есенният отток да се увеличи до 9%, а зимният до 48%. 

Мандренски реки, Южнобургаски реки, р. Велека и р. Резовска 

В района на Мандренски реки, Южнобургаски реки, р. Велека и р. Резовска прогнозата за 

изменение на оттока е пролетният отток да намалее до 30%, летният до -35%. Очаква се 

есенният отток да се увеличи до 9%, а зимният до 48%. 

 

Повърхностни водни тела, подложени на най-силно потенциално въздействие 

Потенциалното въздействие на климатичните промени върху състоянието на 

качеството на водните ресурси се прогнозира да бъде най-силно в повърхностните водни тела, 
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дадени в Приложение 2.2.8.1. За водните тела с прогноза за най-чувствително изменение на 

ср. год. отток са представени прогнозите за изменение на ср. сезонния отток, които показват 

най-силни отклонения, влияещи върху състоянието на качеството на водните ресурси. В 

сравнение с прогнозираното изменение на ср. год. отток, прогнозите за изменение в 

разпределението на вътрегодишния отток по сезони имат значително по-висока достоверност. 

2.3. АКТУАЛИЗИРАН ПРЕГЛЕД НА НАТИСКА ВЪРХУ ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ. 

 

 Съгласно  разпоредбите на чл. 5 на РДВ и чл. 157, ал.1, т.2 от Закона за водите при 

актуализацията на ПУРБ е идентифициран значимият натиск в резултат от човешка дейност, 

който може да причини влошаване на доброто състояние на подземните води. Определено е и 

въздействието от този натиск върху ПВТ, във връзка с определяне на риска да не постигнат 

добро състояние до 2021г. 

Като значими източници на замърсяване на подземните води се разглеждат всички 

съществуващи обекти (дифузни и точкови), които е възможно да емитират замърсяващи 

вещества към подземните води.  

Рискът за непостигане на екологичните цели се обуславя от наличието на натиск от човешка 

дейност върху подземните водни тела. В тази връзка се извършва идентифициране и оценка 

на  антропогенния натиск и свързаните с него въздействия върху подземните води.  

 При актуализацията на прегледа на натиска върху подземните води са използвани 

следните подходи: 

 Подход за определяне на натиска и въздействието върху количественото 

състояние на подземните водни тела
8
; 

 Подход за оценка на кладенците за задоволяване на собствените потребности на 

гражданите
9
;  

 Подход за определяне на надморската височина на водното ниво при ненарушено 

от черпене филтрационно поле и надморската височина на допустимото понижение на 

воднотониво
10

.; 

 Подход за оценка на химичното състояние на подземните водни тела. 

 

На база на събраната, структурирана и анализирана информация в ЧРБУ за: обекти - 

потенциални източници на замърсяване на подземните води, за натиск от разрешено 

водовземане, и от кладенци  за собствени потребности и съответните разработени ГИС 

слоеве, са идентифицирани следните категории натиск върху подземните води: 

 Точкови източници на замърсяване 

 Дифузни източници на замърсяване; 

 Водовземане от подземни води; 

 Климатични изменения. 

 

Съгласно Приложение II на РДВ, е  направен отделен преглед на: 

-  Точковите източници на замърсяване; 

- Дифузните източници на замърсяване. 

                                                           
8
 (http://www.moew.government.bg/files/file/Water/PURB/Podhodi/GW_natisk_risk_kolichestvo_final.docx). 

9
 (http://www.moew.government.bg/files/file/Water/PURB/Podhodi/GW_kladenci.pdf). 

10
 (http://www.moew.government.bg/files/file/Water/PURB/Podhodi/GW_vodno_nivo.pdf).  

file://Bdvarna/planove/Aktualizacia_PURB/2015/PURB/Приложение%202.3.1.1.Информация%20за%20обекти%20-%20потенциални%20източници%20на%20замърсяване%20на%20подземните%20води%20по%20ПВТ.xls
file://Bdvarna/planove/Aktualizacia_PURB/2015/PURB/Приложение%202.3.1.1.Информация%20за%20обекти%20-%20потенциални%20източници%20на%20замърсяване%20на%20подземните%20води%20по%20ПВТ.xls
file://Bdvarna/planove/Aktualizacia_PURB/2015/PURB/Приложение%202.3.3.1.натиск%20от%20разрешено%20водовземане.xls
file://Bdvarna/planove/Aktualizacia_PURB/2015/PURB/Приложение%202.3.3.1.натиск%20от%20разрешено%20водовземане.xls
http://www.moew.government.bg/files/file/Water/PURB/Podhodi/GW_kladenci.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Water/PURB/Podhodi/GW_vodno_nivo.pdf


                               План за управление на речните басейни 

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

71 

 Басейнова дирекция „Черноморски  район”  

 

В Приложение 2.3.1.1. е представена информация /списък/  за обекти - потенциални 

източници на замърсяване на подземните води по ПВТ . 

2.3.1.  Оценка на замърсяването от точкови източници 

Като значими точкови източници, след съгласуване между Басейновите Дирекции, са 

определени следните източници: 

- Градска пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ); 

- Оператори с издадени комплексни разрешителни (КР по ЗООС); 

- Оператори без издадени комплексни разрешителни (КР по ЗООС); 

- Промишлени оператори без издадени КР (разрешителни по ЗВ); 

- Ферми, складове и други селско-стопански обекти;  

- Депа за отпадъци, сметища (заемащи площ до 250000 м
2 );

 

- Мини, хвостохранилища (заемащи площ до 250000 м
2
) ; 

- Замърсявания от минали дейности (заемащи площ до 250000 м
2
) ; 

- Складове за пестициди(ББ кубове); 

- Мини, кариери; 

- Хвостохранилища. 

 

 
Графика 2.31. Разпределение на видовете значими точкви източници 

 

 Въз основа на определените точкови източници на замърсяване са разгледани следните 

видове натиск: 

 

Разпределение на видовете значими точкови източници

11% 8%

29%

18%

20%

14%

Ферми, складове и други

селскостопански обекти

Зауствания битови отпадъчни води

Депа за отпадъци/сметища

 IPPC индустрия (разрешителни по

ЗВ)

Други

ББ кубове (пестициди)

file://Bdvarna/planove/Aktualizacia_PURB/2015/PURB/Приложение%202.3.1.1.Информация%20за%20обекти%20-%20потенциални%20източници%20на%20замърсяване%20на%20подземните%20води%20по%20ПВТ_списък.xls
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Таблица 2.14 

Точков източник Видове натиск 

Отпадъчни води 

Общински отпадъци , главно от домакинствата 

Общински отпадъци от промишлеността 

Преливания и бурни води 

Частни отпадъци, главно от домакинска дейност 

Частни отпадъци, главно от промишлена  дейност 

Промишленост 

газ/нефт 

Химикали (органични и неорганични) 

Шлам, хартия и картони 

Текстил 

Желязо и стомана 

Обработка на храни 

пивоварна промишленостбдестилиране 

Хлорни разтвори 

Дървообработване 

Строителство 

Боядисване на кожи 

Други производствени процеси 

Мини 

Активна дълбочинна промишленост 

Активни въглищни находища/кариери. 

Добив и производство нса газ и нефт. 

Изоставени въглищни (и други) мини 

Изоставени въглищни (и други) мини, насипи. 

Язовири 

Стари сметища 

Замърсени земи 

Градски промишлени обекти (органични и 

неорганични) 

Селски обекти 

военни обекти 

Глина 

Селскостопанска точка 

Силаж и други храни 

Препарати за дезинфекция на овце и изхвърлянето им 

Торища 

Химикали от селското стопанство 

Работещи сметища 

Управление на отпадъците 

Работещи съоръжения за пренос на отпадъци, дворове 

за скрап и др. 

Изхръляне на неселскостопански отпадъци на земята 

Приоритетни вещества 
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Производство, използване и 

емисии на приоритетни 

вещества. 

Приоритетни опасни вещества 

Всички 

промишлени/селскопански 

отрасли 

Други специфични вдещества 

        

 Идентифицираният натиск от точкови източници на замърсяване е оценен по отношение на 

неговата значимост (съотношението на засегнатата площ, спрямо общата разкрита площ на 

ПВТ). При съотношение > 33% се счита, че за тялото съществува риск от непостигане на 

екологичните цели. В резултат е определено 1 бр. ПВТ за което съществува риск да не 

постигне заложените цели за постигане на добро състояние в резултат на натиск от точкови 

източници на замърсяване - ПВТ с код BG2G000000Q008 - Порови води в кватернера на р. 

Айтоска (локални ПСОВ – 2бр.; канализации- 2бр.,складове за пестициди-1бр, дренажи от 

градове). 

 За останалите подземни водни тела е оценено, че натиска от точкови източници не е 

значителен и няма опасност от непостигане на целите в резултат от този вид антропогенно 

въздействие.  

 Резултатите са представени в Приложение 2.3.1.2. Натиск от  точкови източници. 

file://Bdvarna/planove/Aktualizacia_PURB/2015/PURB/Приложение%202.3.1.2.%20Натиск%20от%20%20точкови%20източници.xls
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Графика 2.32. 
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2.3.2. Оценка на замърсяването от дифузни източници, включително преглед на 

ползването на земите 

 

Като значими дифузни след съгласуване между Басейновите дирекции, са определени 

следните източници:  

- Селско стопанство (обработваема земя, трайни насаждения, пасища, хетерогенни 

селски стопанства);  
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- Депа за отпадъци/сметища;  

- Дренажи от градовете; 

- Мини, хвостохранилища; 

- Замърсявания от минали дейности.  

 

Освен горе изброените. Значителен натиск върху състоянието на подземните води и 

населените места без или частично изградена канализация. 

   
Графика 2.33. 

  Въз основа на определените дифузни източници на замърсяване са разгледани 

следните видове натиск: 

Таблица 2.15 

Дифузен източник  Видове натиск 

Дренаж от градовете  

(включително 

оттичане) 

Промишлени/търговски имоти 

Селскстопанска 

дифузия 

Обработваема земя, затревени земи, смесени 

селскостопански дейности 

Култури с интензивно използване на 

хранителни вещества или пестициди или 

дълги периоди на оголвания на почвата 

(например царевица,картофи,захарно цвекло, 

лозя, хмел,плодове, зеленчуци) 

Свръх пасищна дейност-водеща до ерозия 

Градинарство, включително парници. 

Изхвърляне на селскостопански отпадъци. 

Гори 

Торф 

Засаждане/подготовка на земята 

Изсичане 

Използване на пестициди 

Използване на торове 

Разпределение по видове значими дифузни източници

0%0%

7%

93%

Селско стопанство

Дренажи от градове  и 

инфраструктора без

канализация
Депа за отпадъци  (с площ

над 0,25км2),

Други, (ферми,

кариери,замърсени почви)
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Друга дифузия 
Рециклиране на канализационна шлака в 

сметище. 

 

Идентифицираният натиск от дифузни източници на замърсяване е оценен по отношение на 

неговата значимост (съотношението на засегнатата площ, спрямо общата разкрита площ на 

ПВТ) При съотношение > 75% се счита, че за тялото съществува риск от непостигане на 

екологичните цели. В резултат са определени    бр.подземни водни тела, за които съществува 

риск  да не постигнат заложените цели в резултат на натиск от дифузни източници на 

замърсяване. За останалите подземни водни тела е оценено, че натискът от дифузни 

източници не е значителен, и няма опасност от не постигане на целите от този вид 

антропрогенно въздействие. 

Резултатите са представени в Приложение 2.3.2.1. Натиск от дифузни източници. 

 
Графика 2.34 

 

 

 

 

 

 

 

Обща оценка на химичното сътояние  на ПВТ     

0 20 40 60 80 100

BG2G000000Q002
BG2G000000Q003

BG2G000000Q004
BG2G000000Q005
BG2G000000Q006

BG2G000000Q007
BG2G000000Q008

BG2G000000Q009
BG2G000000Q010

BG2G000000Q011
BG2G000000Q012
BG2G000000Q013

BG2G000000Q014
BG2G000000N018

BG2G000000N019
BG2G000000N020

BG2G000000N021
BG2G000000N022
BG2G000000N023

BG2G000000N024
BG2G000000N025

BG2G000000N044
BG2G00000PG026
BG2G00000PG027

BG2G00000PG028
BG2G00000PG029

BG2G00000К2030
BG2G00000К2031

BG2G00000К2032
BG2G00000К2033
BG2G00000К2034

BG2G00000К2035
BG2G000К1HB036

BG2G000К1HB037
BG2G000К1HB038

BG2G000К1HB039
BG2G000J3К1040
BG2G000J3К1041

BG2G00000TJ042
BG2G000PtPz043

гранична стойност за

риск за достигане на

целите

% потенциално

въздействие в/ху

ПВТ, като % от

разкритата площ, 

file://Bdvarna/planove/Aktualizacia_PURB/2015/PURB/Приложение%202.3.2.1.%20Натиск%20от%20дифузни%20източници.xls
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За оценката на риска по химично състояние от анализа на резултатите от проведения 

мониторинг на подземни води на територията на ЧРБУ са използвани данните от мониторинга 

на химичното състояние за периода 2010 ÷ 2013 г. съгласно утвърдената национална 

програма, допълнени и с данни от собствен мониторинг на титуляри на разрешителни по ЗВ.  

Анализът на резултатите от мониторинга на химичното състояние на подземни води се 

извършва,  като за всеки мониторингов пункт от подземните водни тела са приложени 

следните стъпки: 

 Първа стъпка: За всеки от наблюдаваните параметри се изчислява средна стойност за 

периода. За подобряване на достоверността при статистическата обработка на данните  се 

използва медианата вместо средноаритметична стойност.  

 Втора стъпка: Получената средна стойност за всеки от показателите се сравнява със 

стандарти съгласно Приложение № 1 към чл. 10, ал. 2, т. 1 на Наредба № 1 от 10.10.2007г., 

обн.ДВ, бр.87 от 30.10.2007 г., изм. ДВ, бр. 28 от 19.03.2013г. за проучване, ползване и 

опазване на подземните води. 

 Трета стъпка: Оценка състоянието в района на мониторинговия пункт: 

 Ако по всички показатели средните стойности за периода не превишават 

стандартите, състоянието на подземната вода  в района на пункта е „добро”; 

 Ако по един от мониторираните  показатели в пункта средната стойност за периода 

надвишава стандартите,  състоянието на водата в района на пункта е  „лошо”; 

 Четвърта стъпка: Kрайна оценка за подземното водно  тяло: 

 Ако в един от пунктовете в подземното водно тяло състоянието на водата е „лошо” 

по някой от показателите - тялото е „ в риск”; 

 Ако във всички пунктове в в подземното водно тяло състоянието на подземната 

вода е „добро” по всички показатели -  тялото „не е в риск” 

 Окончателна оценка на риска за непостигане на добро химично състояние се извършва, 

като се спазва принципът, че едно подзeмно водно тяло се определя в риск от непостигане на 

добро химично състояние, когато е изпълнен поне един от следните критерии: 

  Идентифицираният натиск от точкови източници е  > 33%; 

  Идентифицираният натиск от дифузни източници е  > 75%; 

  ПВТ е „ в риск”  съгласно  гореописания анализ на резултатите от мониторинга на 

химичното състояние на подземни води. 

 

Общата оценка на риска за непостигане на добро химично състояние на ПВТ в териториалния 

обхват на ЧРБУ показва, че за 17 от общо 40 броя ПВТ съществува риск от непостигане на 

добро химично състояние. Резултатите са представени на графика 2.35. и Приложение 2.3.2.2. 

Риск оценка - точкови, дифузни и химично състояние. 

file://Bdvarna/planove/Aktualizacia_PURB/2015/PURB/Приложение%202.3.2.2.%20Риск%20оценка%20-%20точкови,%20дифузни%20и%20хим.%20с-ние%20.xls
file://Bdvarna/planove/Aktualizacia_PURB/2015/PURB/Приложение%202.3.2.2.%20Риск%20оценка%20-%20точкови,%20дифузни%20и%20хим.%20с-ние%20.xls
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Графика 2.35. 

2.3.3. Оценка на натиска от водовземане 

Подземните води на територията на ЧРБУ са основен източник на питейно-битово 

водоснабдяване. Те са ценен природен ресурс и като такъв следва да бъдат опазени от 

влошаване на количественото и химичното им състояние. 

Водовземането от подземни води се осъществява чрез издаване на разрешително, съгласно  

изискванията на чл.44, чл. 46, чл. 50 и по реда на чл. 60 от Закона за водите и от кладенци за 

задоволяване на собствени потребности на граждани, след регистрация на кладенеца. За 

индивидуалното водовземане от кладенци за задоволяване на собствени потребности не се 

изисква разрешително. 

 Целите за които се осъществява водовземането са : 

- Питейно-битови; 

- Напояване и животновъдство; 

- Индустриални (промишлени); 

- Други, в това число – минно дело и електроенергия. 

 За определяне на натиска върху количественото състояние на подземното водно тяло, 

се използват данни за разположението на съоръженията от които се черпи вода повече от 10 

м
3
/д или са предназначени за черпене на 10м

3
/д, както и за водоснабдяване на повече от 50 

човека или са предвиждане в бъдеще за водоснабдяване на повече от 50 човека.  

 От значение са и данни от съоръжения, предназначени за изкуствено подхранване на 

водоносния хоризонт, като на територията на ЧРБУ няма установен такъв вид подхранване на 

оводоносните хоризонти. 

 Оценката на натиска върху количественото състояние на подземните води е пряко 

свързано с основните параметри от баланса на подземните води: естествени ресурси, 

разполагаеми ресурси и свободни водни количества. 

ЧРБУ на база определените естествени ресурси от НИМХ и количествата необходими за 

екосистемите по ПВТ, в зависимост от части от водосборите на реките и съответното 

минимално средномесечно водно количество с обезпеченост 95%, което постъпва в реката от 

ПВТ, на основание чл.36 от Закона за водите определя : 

-   разполагаемите ресурси като разлика между естествените ресурси и количествата 

необходими за водните екосистеми; 

- свободни водни количества като разлика между разполагаемите ресурси и разрешените 

водни количества по ПВТ. 

Обща риск оценка на ПВТ                                              

по химично състояние

30%

70% в риск

не в риск
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 Съгласно чл. 44, ал. 3 от Наредба 1 за проучване и ползване на подземните води, 

ежегодно  до 31.01.  на следващата година се съставя баланс на подземните води и части от 

тях от директорите на басейновите дирекции. 

При определяне  на натиска от водовземане за селскостопански цели са взети впредвид и 

водните количества, предвиждани от земеделците за напояване на индивидуални стопанства в 

следващите 5 години, определени съгласно специално проведено проучване. Данните са 

включени в движеща сила "селско стопанство" в Приложение 2.3.3.4. 

 При изчисляване на натиска върху количественото състояние на подземното водно 

тяло са включени и ресурсите по ПВТ, допустими за черпене от кладeнци за задоволяване на 

собствените потребности на граждани. За целта е използван разработен национален подход
11

. 

Информацията е представена в Приложение 2.3.3.2. - регистър на кладенците за собствени 

потребности. 

По данни на НИМХ от изпълнения мониторинг на количеството на ПВТ се оценява влиянието 

на черпенето на подземни води от идентифицираните обекти върху нивата на подземните 

води. За сравнение са ползвани определените надморска височина на водно ниво при 

ненарушено от черпене филтрационно поле и надморска височина на допустимото понижение 

на водното ниво по разработен подход
12

. Резултатите са представени в Приложение 2.3.3.3. - 

надморска височина на ВН при ненарушено филтр.поле и на допустимото понижение в ПВТ. 

Като значим натиск за подземни води се определя всяко черпене или група черпения в 

определен район, при които експлоатационния индекс е над 40%. Натискът от водовземане е 

определен като значим, както когато експлоатационния индекс за цялото тяло е над 40%, така 

и когато експлоатационния индекс в определен район, надвишава посочената стойност от 

40%.  

При определяне на натиска и въздействието не са включени дебитите на изворите, дрениращи 

естествено ПВТ. 

Значимостта на натиска е определена за всяка от посочените в Приложение 2.3.3.4.Таблица 

натиск по движещи сили на водовземане и за общото(сумарно) водовземане за всички цели. 

Ако експлоатационния индекс за определена цел надвишава 40%, то натискът от водовземане 

се определя като значим. Ако експлоатационния индекс за натиск за някоя от посочените цели 

не надвишава 40%, но сумарно с натиск от водовземане за друга цел – надвишава посочената 

стойност – всички водовземания се определят като значим натиск. 

             

             

                                                           
11

 (http://www.moew.government.bg/files/file/Water/PURB/Podhodi/GW_kladenci.pdf). 
12

 http://www.moew.government.bg/files/file/Water/PURB/Podhodi/GW_vodno_nivo.pdf 

file://Bdvarna/planove/Aktualizacia_PURB/2015/PURB/Приложение%202.3.3.2.%20регистър%20на%20кладенците%20за%20собствени%20потребности.xlsx
file://Bdvarna/planove/Aktualizacia_PURB/2015/PURB/Приложение%202.3.3.2.%20регистър%20на%20кладенците%20за%20собствени%20потребности.xlsx
file://Bdvarna/planove/Aktualizacia_PURB/2015/PURB/Приложение%202.3.3.3.%20Надморска%20височина%20на%20ВН%20при%20ненарушено%20филтр.поле%20и%20на%20допустимото%20понижение%20в%20ПВТ.xls
file://Bdvarna/planove/Aktualizacia_PURB/2015/PURB/Приложение%202.3.3.3.%20Надморска%20височина%20на%20ВН%20при%20ненарушено%20филтр.поле%20и%20на%20допустимото%20понижение%20в%20ПВТ.xls
file://Bdvarna/planove/Aktualizacia_PURB/2015/PURB/Приложение%20%202.3.3.4.Натиск%20по%20движещи%20сили%20.xlsx
file://Bdvarna/planove/Aktualizacia_PURB/2015/PURB/Приложение%20%202.3.3.4.Натиск%20по%20движещи%20сили%20.xlsx
http://www.moew.government.bg/files/file/Water/PURB/Podhodi/GW_kladenci.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Water/PURB/Podhodi/GW_vodno_nivo.pdf
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Графика 2.36. 

 

Видно от диаграмата, като основна движеща сила за определянето на натиска от черпене, е 

централно питейно-битовото водоснабдяване на населението.  

На територията на ЧРБУ са определени пет ПВТ, които са със значим натиск от водовземане, 

с експлоатационен индекс >40%. ПВТ с код BG2G000000N044 от направената оценка  

(съотношение между общото черпене от ПВТ и разполагаемите ресурси) не е установен  

значим натиск от водовземане, но има определен участък от ПВТ вблизост до Черно море  със 

значимо водочерпене, което предизвиква  промяна  на водното ниво и съответно промяна на 

посоката на потока на подземните води - установена е морска интрузия.   

      

2.3.4. Оценка на натиска от климатични изменения 

  Съгласно подхода за оценка на въздействието от изменението на климата върху 

количественото състояние на подземните води е необходимо да бъде определен процента на 

намаляване на средномногогодишното подхранване.  

Съставена е работна таблица, в която са извършени изчисления за въздействието от 

изменението на климата върху изменението на водното ниво при ненарушено от черпене 

филтрационно поле. Възприели сме, че намаляването на средномногогодишното подхранване 

на ПВТ е 20%. Въздействието е оценено, като пропорционално на изменението на 

подхранването на ПВТ, е намалена височината на водния стълб. 

Резултатите са представени в Приложение 2.4.16.Въздействие от изменение на климата. 

 

Прогнозна оценка и анализ за изменение на ресурсите на подземните води под влияние 

на климатичните промени 

  

В представената по-долу таблица е показано очакваното изменение на естествените ресурси 

на подземните водни тела в БД “Черноморски район”. Резултатите от прогнозните изчисления 

Публично 
питейно-битово 

45% 

Селско 
стопанство- 
напояване 

11% 

Индустрия 
11% 

Охлаждане 
13% 

Аквакултури 
0% 

Други цели 
8% 

Самостоятелно 
ПБВ 
5% 

Кладенци 
собствени 

потребности 
7% 

 
0% 

 
0% 

file://Bdvarna/planove/Aktualizacia_PURB/2015/PURB/Приложение%202.4.16.ВЪЗДЕЙСТВИЕ%20ОТ%20ИЗМЕНЕНИЕТО%20НА%20КЛИМАТА.xlsx
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са направени с точност до 1 l/s. Само за подземни водни тела с малки естествени рекурси (до 

20 l/s) тя е увеличена на 0.1 l/s, за да се откроят по-добре разликите, които по начало не са 

много големи. Данните са взети от разработен II-ри етап на ОП V05-13/11/2015 „Оценка на 

натиска и въздействието върху повърхностните и подземните води от изменението на климата 

и оценка на наличието на вода за икономическите сектори”. 

 

 

 

№ 

по 

ред 

 

 

Подземно водно 

тяло (код) 

Естествени 

ресурси на 

водното 

тяло, l/s 

(актуални) 

Прогнозни eстествени ресурси, l/s 

Сценарий RCP4.5 Сценарий RCP8.5 

Прогнозни периоди 

2013 

-1042 

2021 

-2050 

2071 

-2100 

2013 

-1042 

2021 

-2050 

2071 

-2100 

 Черноморски район 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 BG2G000000Q002 50 54 54 42 50 53 40 

2 BG2G000000Q003 320 345 346 268 317 341 291 

3 BG2G000000Q004 430 467 465 360 434 458 348 

4 BG2G000000Q005 510 556 552 427 515 544 413 

5 BG2G000000Q007 10 10.9 10.8 8.4 10.1 `10.7 8.1 

6 BG2G000000Q014 80 87 86 67 81 85 65 

7 BG2G000000Q006 172 186 201 144 197 190 145 

8 BG2G000000Q008 160 173 187 134 183 177 135 

9 BG2G000000Q009 137 149 160 115 157 151 115 

10 BG2G000000Q010 66 72 80 55 76 73 56 

11 BG2G000000Q011 50 54 58 42 57 55 42 

12 BG2G000000Q012 112 121 131 94 128 124 94 

13 BG2G000000Q013 13 14.1 15.2 10.9 14.9 14.4 11.0 

14 BG2G000000N044 4000 4337 4666 3360 4576 4418 3370 

15 BG2G000000N018 1810 1970 1960 1517 1923 2202 1488 

16 BG2G000000N019 300 306 350 252 343 331 253 

17 BG2G000000N020 15 15.3 17.5 12.6 17.2 16.6 12.6 

18 BG2G000000N021 160 174 186 134 183 177 135 

19 BG2G000000N022 2 2.2 2.3 1.7 2.3 2.2 1.7 

20 BG2G000000N023 0  - - - - - - 

21 BG2G000000N024 0 - - - - - - 

22 BG2G000000N025 140 152 163 118 160 155 118 

23 BG2G00000Pg026 190 206 221 160 217 210 160 

24 BG2G00000Pg027 70 83 76 59 71 75 57 

25 BG2G00000Pg028 120 130 140 101 137 133 101 

26 BG2G00000Pg029 110 120 128 92 125 122 93 

27 BG2G00000K2030 123 134 133 103 124 131 99 

28 BG2G00000K2031 77 84 83 64 78 82 62 

29 BG2G00000K2032 80 87 86 67 81 85 65 
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30 BG2G00000K2033 530 577 574 444 535 565 429 

31 BG2G00000K2034 306 332 357 257 350 338 358 

32 BG2G00000K2035 100 108 166 84 144 105 81 

33 BG2G000K1hb036 620 675 671 519 626 661 502 

34 BG2G000K1hb037 100 107 106 92 105 104 96 

35 BG2G000K1hb038 110 125 126 104 118 116 109 

36 BG2G000K1hb039 90 98 97 75 91 96 73 

37 BG2G000J3K1040 2512 2736 2719 2013 2537 2458 2032 

38 BG2G000J3K1041 10200 11115 11042 8539 10302 10873 8251 

39 BG2G00000JT042 1178 1283 1275 837 1190 1255 953 

40 BG2G000PtPz043 378 412 409 316 382 403 306 

 

  От анализа на получените резултати следват следните по-важни особености и 

закономерности. 

 През първите два прогнозни периода (2013-2042 и 2021-2050 г.) се очаква известно 

увеличение на естествените ресурси на подземните води – свързано главно с известно 

нарастване на валежите. За отбелязване е, че за двата периода резултатите са много близки и 

това е обяснимо, тъй като тези два времеви периода в по-голямата си част се припокриват 

(застъпват). Увеличението се отнася и за двата климатични сценария (CRP4.5 и CRP8.5). 

 През третия прогнозен период (2071-2100 г) се очертава намаление на ресурсите – свързано не 

толкова с намаляване на валежите, колкото с нарастване на евапотранспирацията (поради по-

високите температури). Намалението е почти повсеместно и се наблюдава и при двата 

климатични сценария.  

 За преобладаващата част от подземните водни тела нарастването на ресурсите е най-често 

между 2 и 8 % спрямо „сегашните”.  

 

2.4. АНАЛИЗ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВОДНИТЕ ТЕЛА, ЗА 

КОИТО СЪЩЕСТВУВА РИСК ДА НЕ ПОСТИГНАТ ПОСТАВЕНИТЕ ЦЕЛИ ЗА 

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

2.4.1. Повърхностни водни тела, за които съществува риск да не постигнат 

поставените цели 

За Черноморския басейнов район са идентифицирани следните фактори, обуславящи 

риск за непостигане на добро екологично състояние и добър екологичен потенциал на 

водните тела до 2021 г., които са същите и в анализа за Първия ПУРБ: 

Естествени и силно модифицирани реки и езера  

 Населени места под 2 000 е. ж. без ПСОВ. 

 Замърсяване на водните тела от земеделски практики. 

 Замърсяване от индустриални източници, за които има вероятност необходимото 

редуциране на товара на внасяните във водните обекти замърсители да не бъде достигнато до 

2015 г. 

 Значително морфологично изменение, обуславящо недостатъчна възможност за 

самопречистване на водното тяло. 
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 Очаквано въздействие от стари замърсявания акумулирани в дънните седименти. 

 

Изкуствени водни тела 

 Драгиране 

 Водообмен с водни тела подложени на значително антропогенно въздействие 

 

Крайбрежни морски води 

За крайбрежните морски води са идентифицирани следните фактори, обуславящи риск 

за непостигане на добро екологично състояние, на водните тела до 2015г.: 

 Евентуални естествени процеси; 

 Морски заливи с недостатъчен водообмен с открити води; 

 Високи товари на заустваните води във водните тела; 

 Водообмен с водни тела, подложени на значително антропогенно въздействие 

(крайбрежни езера); 

 Очаквано въздействие от стари замърсявания, акумулирани в дънните седименти; 

 Очаквано по – широко мащабно въздействие от р. Дунав в северните крайбрежни 

водни тела; 

 Очаквано локално въздействие от по-малките реки, вливащи се в отделните 

крайбрежни водни тела. 

 

Повърхностните водни тела, за които съществува риск да не постигнат поставените 

цели са посочени в Приложение 2.4.14 Карта – Оценка на риска и Приложение 2.4.15. Оценка 

на риска 

 

2.4.2. Анализ на въздействието и определяне на подземни водни тела, за които 

съществува риск да не постигнат поставените цели  

2.4.2.1. Анализ на въздействието  

Оценката на въздействието от черпените водни количества е свързано с понижението на 

водните нива в ПВТ. За оценка на въздействието от черпенето върху количественото 

състояние на подземните водни тела е използван одобрен национален подход
13

. Целта на 

оценката е прогнозиране на въздействието от идентифициран натиск върху водното ниво в 

ПВТ на базата на данните от изпълнения мониторинг.  

За целта в 12 бр. ПВТ са обособени групи от водовземни съоръжения, определени като 

системи - 30, в които е идентифициран значим натиск от водовземане. 

Определено е понижението на водното ниво, при съвместната работа на водовземните 

съоръжения в тях, като те са разгледани като площна система от кладенци, която е приведена 

условно към равноплощен кръг с определен радиус и площ, на която са разположени 

кладенците. 

Прието е, че сумарния дебит на всички кладенци е разпределен равномерно по цялата площ, 

при което понижението на водното ниво в центъра на системата е изчислено по формула. 

                                                           
13

 (http://www.moew.government.bg/files/file/Water/PURB/Podhodi/GW_natisk_risk_kolichestvo_final.docx). 

 

file://Bdvarna/planove/Aktualizacia_PURB/2015/PURB/Приложение%202.4.14_Оценка%20на%20риска.jpg
file://Bdvarna/planove/Aktualizacia_PURB/2015/PURB/Приложение%202.4.15.%20Оценка%20на%20риска.xlsx
file://Bdvarna/planove/Aktualizacia_PURB/2015/PURB/Приложение%202.4.15.%20Оценка%20на%20риска.xlsx
http://www.moew.government.bg/files/file/Water/PURB/Podhodi/GW_natisk_risk_kolichestvo_final.docx
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Събрана и обобщена информация: хидрогеоложките параметри – проводимост и коефициент 

на ниво(пиезо) предаване, които участват във формулата за  определяне на понижението на 

водното ниво в центъра на системата и понижението на водното ниво на разстояние от нея, 

при определяне на въздействието от работата й върху намиращите се в района рецептори 

и/или други водовземни системи. 

Когато в едно ПВТ са идентифицирани повече от една система от съоръжения, оказващи 

значим натиск върху ПВТ и изчисленията показват понижение на разстояние 50% от 

разстоянието между центровете на системите и между системите не са идентифицирани 

хидравлични граници (реки или непропускливи граници) същите се изчисляват като площна 

система от кладенци, като по аналогичен на описания по-горе начин е прието, че сумарния 

дебит на всички кладенци от взаимодействащите си системи е разпределен равномерно по 

цялата площ, при което понижението на водното ниво в центъра на системата и пониженията 

на определено разстояние от центъра на системата са изчислени по посочените формули.  

За всички рецептори разположени в рамките на обобщената система не са извършвани   

изчисления, а е прието че е налице въздействие. 

Оценката на въздействието от черпенето върху количественото състояние на ПВТ показва, че 

от 12броя ПВТ, в които са идентифицирани 30бр. системи подложени на натиск от 

водовземане, въздействие е установено в два броя системи: Шабла-Крапец- Тюленово и 

Езерово. Понижението на водното ниво в центъра на тези системи е по ниско ( отрицателно ) 

спрямо допустимото понижение вследствие на черпене и тук имаме привличане на солени 

морски води- морска интрузия. 

В Приложение 2.4.1.Райони с идентифициран значим натиск от водовземане и въздействие, са 

посочени пониженията на водните нива в центъра на системите при взаимодействие на 

кладенците (Sоц) и водните нива в мониторинговите пунктове (Sдоп), в системите. При 

сравняване на даанните се установи, че  Sоц<Sдоп, което е доказателство че няма значимо 

въздействие. ( Приложение 2.4.2. Карта със системи със значим натиск в ПВТ код 

BG2G00000Q003; Приложение 2.4.3. Карта със системи със значим натиск в ПВТ код 

BG2G00000Q004; Приложение 2.4.4. Карта със системи със значим натиск в ПВТ код 

BG2G00000Q005; Приложение 2.4.5. Карта със системи със значим натиск в ПВТ код 

BG2G00000Q006; Приложение 2.4.6. Карта със системи със значим натиск в ПВТ код 

BG2G00000Q009; Приложение 2.4.7. Карта със системи със значим натиск в ПВТ код 

BG2G00000Q014; Приложение 2.4.8. Карта със системи със значим натиск в ПВТ код 

BG2G00000N018; Приложение 2.4.9. Карта със системи със значим натиск в ПВТ код 

BG2G00000N019; Приложение 2.4.10. Карта със системи със значим натиск в ПВТ код 

BG2G00000N025; Приложение 2.4.11. Карта със системи със значим натиск в ПВТ код 

BG2G00000N044; Приложение 2.4.12. Карта със системи със значим натиск в ПВТ код 

BG2G0000PG026; Приложение 2.4.13. Карта със системи със значим натиск в ПВТ код 

BG2G0000K2034.) 

2.4.2.2. Подземни водни тела, за които съществува риск да не постигнат поставените 

цели  

Подземни водни тела, в риск да не постигнат добро количествено състояние се класифицират 

по следния начин: 

 ПВТ които не са в риск са всички за които при първоначалното характеризиране : 

file://Bdvarna/planove/Aktualizacia_PURB/2015/PURB/Приложение%202.4.1.%20Системи%20с%20натиск%20и%20въздействие%20от%20водовземане%20и%20рецептори.xlsx
file://Bdvarna/planove/Aktualizacia_PURB/2015/PURB/Приложение%202.4.2.%20Карта%20със%20системи%20със%20значим%20натиск%20в%20ПВТ%20код%20BG2G00000Q003.jpg
file://Bdvarna/planove/Aktualizacia_PURB/2015/PURB/Приложение%202.4.2.%20Карта%20със%20системи%20със%20значим%20натиск%20в%20ПВТ%20код%20BG2G00000Q003.jpg
file://Bdvarna/planove/Aktualizacia_PURB/2015/PURB/Приложение%202.4.3..Карта%20със%20системи%20със%20значим%20натиск%20в%20ПВТ%20код%20BG2G00000Q004.jpg
file://Bdvarna/planove/Aktualizacia_PURB/2015/PURB/Приложение%202.4.3..Карта%20със%20системи%20със%20значим%20натиск%20в%20ПВТ%20код%20BG2G00000Q004.jpg
file://Bdvarna/planove/Aktualizacia_PURB/2015/PURB/Приложение%202.4.4.%20Карта%20със%20системи%20със%20значим%20натиск%20в%20ПВТ%20код%20BG2G00000Q005.jpg
file://Bdvarna/planove/Aktualizacia_PURB/2015/PURB/Приложение%202.4.4.%20Карта%20със%20системи%20със%20значим%20натиск%20в%20ПВТ%20код%20BG2G00000Q005.jpg
file://Bdvarna/planove/Aktualizacia_PURB/2015/PURB/Приложение%202.4.5..%20Карта%20със%20системи%20със%20значим%20натиск%20в%20ПВТ%20код%20BG2G00000Q006%20.jpg
file://Bdvarna/planove/Aktualizacia_PURB/2015/PURB/Приложение%202.4.5..%20Карта%20със%20системи%20със%20значим%20натиск%20в%20ПВТ%20код%20BG2G00000Q006%20.jpg
file://Bdvarna/planove/Aktualizacia_PURB/2015/PURB/Приложение%202.4.6.%20Карта%20със%20системи%20със%20значим%20натиск%20в%20ПВТ%20код%20BG2G00000Q009.jpg
file://Bdvarna/planove/Aktualizacia_PURB/2015/PURB/Приложение%202.4.6.%20Карта%20със%20системи%20със%20значим%20натиск%20в%20ПВТ%20код%20BG2G00000Q009.jpg
file://Bdvarna/planove/Aktualizacia_PURB/2015/PURB/Приложение%202.4.7.%20Карта%20със%20системи%20със%20значим%20натиск%20в%20ПВТ%20код%20BG2G00000Q014%20.jpg
file://Bdvarna/planove/Aktualizacia_PURB/2015/PURB/Приложение%202.4.7.%20Карта%20със%20системи%20със%20значим%20натиск%20в%20ПВТ%20код%20BG2G00000Q014%20.jpg
file://Bdvarna/planove/Aktualizacia_PURB/2015/PURB/Приложение%202.4.8.%20Карта%20със%20системи%20със%20значим%20натиск%20в%20ПВТ%20код%20BG2G00000N018.jpg
file://Bdvarna/planove/Aktualizacia_PURB/2015/PURB/Приложение%202.4.8.%20Карта%20със%20системи%20със%20значим%20натиск%20в%20ПВТ%20код%20BG2G00000N018.jpg
file://Bdvarna/planove/Aktualizacia_PURB/2015/PURB/Приложение%202.4.9.%20Карта%20със%20системи%20със%20значим%20натиск%20в%20ПВТ%20код%20BG2G00000N019.jpg
file://Bdvarna/planove/Aktualizacia_PURB/2015/PURB/Приложение%202.4.9.%20Карта%20със%20системи%20със%20значим%20натиск%20в%20ПВТ%20код%20BG2G00000N019.jpg
file://Bdvarna/planove/Aktualizacia_PURB/2015/PURB/Приложение%202.4.10.%20Карта%20със%20системи%20със%20значим%20натиск%20в%20ПВТ%20код%20BG2G00000N025.jpg
file://Bdvarna/planove/Aktualizacia_PURB/2015/PURB/Приложение%202.4.10.%20Карта%20със%20системи%20със%20значим%20натиск%20в%20ПВТ%20код%20BG2G00000N025.jpg
file://Bdvarna/planove/Aktualizacia_PURB/2015/PURB/Приложение%202.4.11.%20Карта%20със%20системи%20със%20значим%20натиск%20в%20ПВТ%20код%20BG2G00000N044.jpg
file://Bdvarna/planove/Aktualizacia_PURB/2015/PURB/Приложение%202.4.11.%20Карта%20със%20системи%20със%20значим%20натиск%20в%20ПВТ%20код%20BG2G00000N044.jpg
file://Bdvarna/planove/Aktualizacia_PURB/2015/PURB/Приложение%202.4.12.%20Карта%20със%20системи%20със%20значим%20натиск%20в%20ПВТ%20код%20BG2G0000PG026.jpg
file://Bdvarna/planove/Aktualizacia_PURB/2015/PURB/Приложение%202.4.12.%20Карта%20със%20системи%20със%20значим%20натиск%20в%20ПВТ%20код%20BG2G0000PG026.jpg
file://Bdvarna/planove/Aktualizacia_PURB/2015/PURB/Приложение%202.4.13.%20Карта%20със%20системи%20със%20значим%20натиск%20в%20ПВТ%20код%20BG2G0000K2034.jpg
file://Bdvarna/planove/Aktualizacia_PURB/2015/PURB/Приложение%202.4.13.%20Карта%20със%20системи%20със%20значим%20натиск%20в%20ПВТ%20код%20BG2G0000K2034.jpg
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- не е установено значимо водовземане; 

- не са идентифицирани свързани повърхностни водни тела; 

- не са идентифицирани зависими водни и сухоземни екосистеми; 

- е установено, че не се ползват за питейно-водоснабдяване; 

- не се експлоатират чрез вертикални водовземни съоръжения или има единични 

кладенци- до 10% от водовземните съоръжения, които не са концентрирани в един район и не 

отговарят на дефиницията за значим натиск. 

 ПВТ са в риск да не постигнат добро количествено състояние са всички ПВТ, за 

които при допълнителното характеризиране : 

- е установено въздействие, по който и да е от критериите за добро количествено 

състояние на ПВТ; 

- не е извършена количествена оценка на въздействието на черпенето върху 

нивото на подземните води; 

- направената оценка показва, че все още няма въздействие, но такова може да се очаква. 

 

 ПВТ потенциално в риск да не постигнат добро количествено състояние са ПВТ, за 

които при първоначалното характеризиране: 

- е установено значимо черпене, чрез вертикални водовземни съоръжения; 

- идентифицирани са зависими от ПВТ водни и сухоземни екосистеми; 

- идентифицирани са свързани повърхностни водни тела, за които е налице риск 

да не постигнат добро екологично състояние, които зависят от дренираните количества на 

ПВТ, но черпенето на повърхностни води не надвишава 50% от ресурсите на повърхностното 

водно тяло през сухия сезон; 

- налице са пунктове на НИМХ он мрежата за мониторинг на количественото 

състояние на ПВТ, които могат да бъдат засегнати от черпенето(водовземане); 

- налице са питейни водоснабдявания, за които има предпоставки или се 

предполага, че ще бъдат засегнати. 

 

Резултатите, представени в Приложение  2.3.3.4. Натиск по движещи сили, Приложение 2.4.1. 

Райони с идентифициран значим натиск от водовземане и въздействие ,  Приложение 2.4.17 

Оценка на ПВТ по количествено състояние и Приложение 2.4.18 Карта Оценка на риска  по 

количествено състояние са следните: 

Съгласно приетите критерии за определяне на ПВТ в риск по количествено състояние са 

определени както следва: 

- 34 ПВТ не са в риск . За тях при първоначалното характеризиране е установено, че : 

 балансът планирано черпене-разполагаеми ресурси не надвишава 60%; 

 не са идентифицирани свързани повърхностни водни тела или са, но не е установено 

взаимодействие; 

 не са идентифицирани зависими водни или сухоземни екосистеми или ако има такива, то 

няма достатъчно данни за определяне на въздействие; 

   по голямата част от ПВТ се ползват предимно за питейни цели, но не са концентрирани в 

един район; 

  

 - 6 ПВТ са в риск , като след допълнителната характеристика се установи: 

 - 2 ПВТ  с кодове BG2G000000Q006 и BG2G000000Q014 са със  значим натиск, тъй като: 

file://Bdvarna/planove/Aktualizacia_PURB/2015/PURB/Приложение%20%202.3.3.4.Натиск%20по%20движещи%20сили%20.xlsx
file://Bdvarna/planove/Aktualizacia_PURB/2015/PURB/Приложение%202.4.1.%20Системи%20с%20натиск%20и%20въздействие%20от%20водовземане%20и%20рецептори.xlsx
file://Bdvarna/planove/Aktualizacia_PURB/2015/PURB/Приложение%202.4.1.%20Системи%20с%20натиск%20и%20въздействие%20от%20водовземане%20и%20рецептори.xlsx
file://Bdvarna/planove/Aktualizacia_PURB/2015/PURB/Приложение%202.4.17.Оценка%20количество.xlsx
file://Bdvarna/planove/Aktualizacia_PURB/2015/PURB/Приложение%202.4.17.Оценка%20количество.xlsx
file://Bdvarna/planove/Aktualizacia_PURB/2015/PURB/Приложение%202.4.18%20%20Карта%20с%20оценка%20на%20риска%20по%20количествено%20състояние%20на%20ПВТ.jpg
file://Bdvarna/planove/Aktualizacia_PURB/2015/PURB/Приложение%202.4.18%20%20Карта%20с%20оценка%20на%20риска%20по%20количествено%20състояние%20на%20ПВТ.jpg


                               План за управление на речните басейни 

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

87 

 Басейнова дирекция „Черноморски  район”  

 балансът на всяко едно от тях планирано черпене-разполагаеми ресурси надвишава 60%; 

 идентифицирани са водозависими екосистеми  с неблагоприятно - незедоволителен и 

неблагоприятно - лош статус ; 

 водовземането е предимно за питейно водоснабдяване, като водовземните съоръожения са 

концентрирани  в системи с експлоатационен индекс над 60%; 

 не е извършена количествена оценка  на въздействието на черпенето върху нивото на 

подземните води , освен за   ПВТ BG2G000000Q014 и е установена морска интрузия. 

- 3 ПВТ  са с експлоатационен индекс  надвишаващ 40% , но направената оценка показва, че все 

още няма въздействие, но се очаква. 

ПВТ с код BG2G000000N044 експлоатационният индекс е <40%. При извършената количествена 

оценка  на въздействието на черпенето върху нивото на подземните води е установена морска 

интрузия в ограничен район - системи  Шабла-Крапец- Тюленово и Езерово.  

2.4.2.3. Подземни водни тела, в риск да не постигнат добро химично състояние 

Извършеният анализ на въздействието върху водните тела на територията на ЧРБУ 

идентифицира два типа значими въздействия върху подземните водни тела. 

 Замърсяване с нитрати и амоний на подземни води. Установено е повишено 

съдържание на нитрати в 13 подземни водни тела (32,5%), амоний в 5 ПВТ (12,5%)и на 

фосфати в 2 подземни водни тела (5%); 

 Химично замърсяване с метали и метолоиди, предизвикващо повишени 

концентрации на метали в 6 подземни водни тела  (15%); 

За оценката на риска от непостигане на добро химично състояние на подземните водни 

тела е приложен комбиниран подход между резултатите от оценката на риска на базата на 

определения значим точков и дифузен натиск и анализa на резултатите от мониторинг на 

подземни води за периода 2010 ÷ 2013г. 

Оценката на риска на базата на определения значим натиск от идентифицираните 

точкови и дифузни източници на замърсяване върху подземните водни тела е направена, като 

са  спазени следните условия: 

 когато сумата на повлияната площ от точкови източници превишава 33% от 

разкритата площ на съответното подземно водно тяло се счита, че съществува риск от 

непостигане на добро състояние;  

 когато сумата на повлияната площ от дифузни източници превишава 75% от 

разкритата площ на съответното подземно водно тяло се счита, че съществува риск от 

непостигане на добро състояние.   

 Резултатите от направения анализ относно оценката на риска върху химичното 

състояние от значимия точков и дифузен натиск показват, че на територията на ЧРБУ има 

едно подземно водно тяло, определено в риск от точков източник на замърсяване, и 19 броя 

ПВТ определени в риск от дифузни източници на замърсяване. (Приложение 2.3.2.2. Риск 

оценка - точкови, дифузни и химично състояние). 

 

2.5. ЗНАЧИМИ ПРОБЛЕМИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ВОДИТЕ В 

ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ 

 

Значими проблеми в управлението на водите са тези въздействия върху водните тела, 

за които съгласно РДВ постигането на екологичните цели е в риск. 

file://Bdvarna/planove/Aktualizacia_PURB/2015/PURB/Приложение%202.3.2.2.%20Риск%20оценка%20-%20точкови,%20дифузни%20и%20хим.%20с-ние%20.xls
file://Bdvarna/planove/Aktualizacia_PURB/2015/PURB/Приложение%202.3.2.2.%20Риск%20оценка%20-%20точкови,%20дифузни%20и%20хим.%20с-ние%20.xls
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Значимите проблеми в управлението на водите са идентифицирани в резултат на 

извършения анализа на антропогенното въздействие и натиск за повърхностни и подземни 

води. За целите на анализа е извършено: 

 

Подземни води: 

- оценка въздействието на черпенията от подземни води; 

- оценка на въздействието от точкови източници на замърсяване; 

- оценка на въздействие от дифузни източници на замърсяване; 

- оценка на химичното състояние на проблемни ПВТ, за които съществува риск да 

не бъдат постигнати целите; 

- оценка на тренда в проблемни ПВТ, за които съществува риск да не бъдат 

постигнати целите; 

 

Повърхностни води: 

- обобщен анализ на база на наличната информация. 

- оценка на въздействието от точкови източници на замърсяване; 

- оценка на въздействие от дифузни източници на замърсяване; 

- водовземане; 

- ползване на вътрешни водни обекти; 

-  ползване на воден обект, Черно море, за отглеждане на аквакултури, за полагане 

на газопроводи, изследователски проучвания, проучвания за търсене и добив на нефт и газ; 

- морфологични изменения и регулация на оттока; 

- навлизане на инвазивни видове в морската околна среда при изхвърляне на 

баластни води от корабите; 

- корабен трафик; 

- туризъм; 

- яхтени марини; 

- пристанищна инфраструктура. 

 

На база на анализа на антропогенното въздействие и натиск е направена оценка на 

актуалното състояние на водите, както следва: 

 

Подземни води: 

Като значими източници на замърсяване на подземните води се разглеждат всички 

съществуващи обекти (дифузни и точкови), които е възможно да емитират замърсяващи 

вещества към подземните води.  

При извършеното преразглеждане на химичното състояние на подземните води с данни 

от мониторинга за периода 2010-2013 г. е  установено следното:   

- подземни водни тела в лошо състояние – 17 бр. 

- подземни водни тела в добро състояние  - 23 бр. 

Гореизложеното е представено на Графика 2.37, както следва. 
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Графика 2.37. 

 

Лошото състояние на проблемните водни тела се дължи преди всичко на дифузни 

източници на замърсяване от селскостопанска дифузия, инфраструктура без канализация и 

замърсяване от  заустване на непречистени отпадъчни води от канализации и ПСОВ на 

населени места.  

 

Повърхностни води: 

Екологичното и химично състояние на повърхностните водни тела са представени по 

следните категории на графика 2.38 и 2.39. 

 

 

 

                                                                                      

 
Графика 2.38. 

 

                                                                                              

 

ПВТ в лошо 

състояние

43%

ПВТ в добро 

състояние

57%
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Графика 2.39. 

 

В резултатите от извършената оценка на състоянието на водните тела към 2013 г. е 

направен сравнителен анализ спрямо оценката през 2009 г., като  резултатите са представени в 

таблица 2.16. 

 

 

 

 

Таблица 2.16 

 

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

 Въвеждане на 4-степенна скала за оценка за поддържащите основни физико-

химични елементи за качество – до лошо състояние. 

 Промени в границите на класовете за качество по отношение съдържанието на 

фосфор, в сравнение с приложената класификационна система при разработването на ПУРБ за 

Черноморския басейнов район. 

 Въвеждане на СКОС за специфичните замърсители и отпадането на нормите, 

регламентирани с Наредба № 7 / 1986 г. за показатели и норми за определяне на качеството на 

течащите повърхностни води.  
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 През периода на оценка общото екологично състояние на крайбрежните води е 

определено на база извършен мониторинг по трите задължителни БЕК (фитопланктон, 

макрифитобентос и макрозообентос), незадължителния елемент зоопланктон и изискуемите 

физико-химични елементи за качество, както и проведен хидроморфологични изследвания. 

 

В резултат на горепосочените изменения общата оценка на състоянието за някои 

повърхностни водни тела е различна в сравнение с предходните години, без това да е свързано 

с реални промени в концентрациите на наблюдаваните физико-химични показатели. 

 

Значимите проблеми в управлението на водите в Черноморския басейнов район 

са идентифицирани в резултат на анализ на резултатите от извършената оценка за 

водните тела, за които е установено влошаване на състоянието и съществува риск да не 

бъдат постигнати целите до 2015 г.  

Идентифицирани са следните значими проблеми: 

 Водовземане и изменение на воден отток:  

Повърхностни води - Дейността води до намаляване на естествения отток на водите, 

като се застрашава както количественото им така и качественото им състояние. Намалява се 

асимилативния капацитет на водното тяло.  

Подземните води на територията на БДЧР са основен източник за питейно-битово 

водоснабдяване. Те са ценен природен ресурс и като такъв следва да бъдат опазени от 

влошаване на количественото и химичното им състояние. За тази цел е необходимо 

водочерпенията от подземни води да не нарушават баланса между подхранване и 

експлоатация и да не предизвикват промяна в посоката на потока и съответно интрузия.  

 Замърсяване с опасни вещества – специфични замърсители, приоритетни и 

приоритетно опасни вещества, които постъпват във водната среда и по този начин могат да 

доведат до увреждане на екосистемите, загуба на биологични видове и токсичен ефект върху 

живите организми. Внасянето на опасни вещества оказва влияние и върху източниците на 

питейни води – повърхности и подземни.  

 Заустване на непречистени отпадъчни води от канализации на населени места 

и недостатъчно пречистени битови отпадъчни води от градски, курортни и промишлени 

ПСОВ - Заустваните отпадъчни води могат да съдържат широк набор от замърсители като: 

хранителни вещества, органична материя, амоняк, фекални патогени в-ва, токсични вещества 

(от промишлени отпадъчни води, битови химикали) и др.  

Замърсяването на водите с непречистени или недостатъчно пречистени отпадъчни 

води е основен проблем, който се разглежда при защита на човешкото здраве. То може да 

причини токсично действие върху екосистемите и да е причина за намаляване на 

съдържанието на кислород във водите. 

Възможното замърсяване на подземните води e чрез инфилтрация през 

повърхностните почвени пластове или при взаимодействие с повърхностните води. 

 Замърсяване с нитрати – Основен източник на нитратно замърсяване на водите е 

отрасълът селско стопанство. Прекомерното или неправилното използване на органични и 

минерални торове допринася излишъка от азот да бъде отнесен в близките водни течения или 

подземните води. Проблемът е свързан с количеството на използваните торове, с почвените 

условия и с валежите (също и с топенето на снеговете, тъй като торовете се разпръскват през 

зимата), както и с почвената ерозия. Много често торовете се складират на купчини, което 

също води до замърсяване на водите. Друг източник на замърсяване с нитрати са отпадъчните 
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води от действащите животновъдни стопанства и комплекси. Замърсяването с нитрати 

поставя в риск замърсяването на питейните води, а от там и здравето на хората.  

 Фосфор и еутрофикация на сладки и солени води – Фосфорът е един от най-

важните хранителни вещества за растенията, животните и хората. Замърсяването с фосфор е 

причина за Еутрофикацията.  Еутрофикацията е процес, възникващ в резултат на замърсяване 

на водите с отпадъчни води от бита, промишлеността и земеделието, който се изразява в 

периодично масово развитие на фитопланктон. В следствие на това в повърхностните водни 

слоеве съдържанието на кислорода се увеличава, а в придънните намалява, като при 

максимална еутрофикация се изчерпва кислорода и дънните организми измират. 

 Физични модификации - Морфологичните изменения представляват физически 

изменения в морфологията и хидрологията на водния режим. Тези модификации водят до 

промени в естествения отток, може да доведе до прекомерно натрупване на седименти, 

увеличаване на ерозията и да намалят местообитанията на различни видове. Най-значими 

физически изменения са язовирите и бентовете, които нарушават речната цялост и 

причиняват изменения в хидрологията и хидравличния режим на водния обект . 

 Риск от наводнения - Наводненията са природни явления, които са свързани с 

временно покриване с вода на части от земни участъци, които обичайно не са покрити с вода. 

Това включва наводнения от реки, планински потоци, водни течения, проливен и интензивен 

дъжд и предизвикани от морето наводнения на крайбрежните райони. 

 Инвазивни неместни видове - Най-големите биологични заплахи за 

биоразнообразието, въздейства върху екосистемите и съдейства за изчезването на местните 

видове. Инвазията на чуждите видове нанася големи социално-икономически щети.  

 Други специфични въздействия: 

 Интрузията е процес на просмукване в подземните води : 

 - на морска осолена вода, което се наблюдава в крайбрежните водоносни слоеве, 

особено на Черно море. 

 - на замърсени речни води; 

 - от осолени слоеве на подземни води; 

 - от съседен водоносен хоризонт , който е в лошо състояние. 

 Ерозията е процеса, при който повърхностния воден отток причинява механично 

разрушаване на земната повърхност, като отделя части от почвата и скалите , пренася ги и ги 

отлага в по ниските места.  

 Свлачищата са природно явление, при което се нарушава устойчивостта на 

огромни количества земни маси и се създават предпоставки за предвижването им. 

Свлачищните процеси нямат внезапен характер, възникват в резултат на специфични 

геоложки дадености в района (силно пресечен релеф) и са достъпни за интервенция. 

  Замърсяване на морската околна среда от постъпващи в нея отпадъци с 

наземен и морски характер. През последните години все повече се говори за т.н. морски 

отпадъци, които постъпват в морските води както от сушата, така и в резултат на корабния 

трафик.  

 Климатични изменения - Повишаването на температурата, запустяването на 

земите, намаляването на водата, предизвикано от глобалните промени в климата на планетата, 

са основните причини за съкращаването на биоразнообразието. Наводненията както и 

засушаванията са част от характеристиката на климата на България. Тяхната 

продължителност и честота са различни, но те неизменно влияят върху останалите елементи 

на природния комплекс, както и върху бита и дейността на човека. 

 

Въздействието на идентифицираните проблеми е изключително голямо. Много от тях 

оказват влияние върху различни категории водни тела (реки, езера, крайбрежни и подземни 
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води), както и върху едно водно тяло може да има повече от едно въздействие/ натиск. 

Разбирането за това как те си взаимодействат и какъв е комбинираният ефект на този натиск 

върху водното тяло е едно от предизвикателствата, пред които сме изправени, при избора на 

правилните действия, които трябва да се предприемат, за да се защити и подобри състоянието 

на водите.  

 

 


