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Оценката на хидроморфологичното качество на водните тела е
интегрирана част от оценката на екологичното състояние на
повърхностните води съгласно Рамковата Директива за водите
2000/60/ЕЕС. 

Хидроморфологията е основен компонент
на речните и езерните екосистеми. Поради
тази причина в РДВ е подчертана
връзката между хидроморфологичната
структура на водните тела и биологичните
промени.

НЕОБХОДИМОСТНЕОБХОДИМОСТ ОТОТ ХИДРОМОРФОЛОГИЧНАХИДРОМОРФОЛОГИЧНА ОЦЕНКАОЦЕНКА



Хидрологичен режим
количество и динамика на водното течение
връзка с подземни водни обекти
времепрестой (само за езера)

Непрекъснатост на реките
наличие на бариери за свободната миграция на рибите
наличие на съоръжения за преминаване на рибите

Морфологични състояния
вариране на дълбочината и ширината на реките

(езерата)
структура и субстрат на речното корито (езерното дъно)
на крайречната зона (езерния браг)

ХИДРОМОРФОЛОГИЧНИХИДРОМОРФОЛОГИЧНИ ЕЛЕМЕНТИЕЛЕМЕНТИ ЗАЗА КАЧЕСТВОКАЧЕСТВО

Хидроморфологичните елементи са в подкрепа на биологичните и имат
значение при характеризирането на екологичното състояние на водното
тяло или части от него. Те са обединени в три групи:



СТРУКТУРАСТРУКТУРА НАНА ВОДНИТЕВОДНИТЕ ЕКОСИСТЕМИЕКОСИСТЕМИ

Хидроморфолични елементи за качество
Биологични елементи за качество

Физикохимични елементи за качество

ВОДНИ БИОЦЕНОЗИБИОТОП И АБИОТИЧНИ УСЛОВИЯ

ВОДНИ ЕКОСИСТЕМИ

Приоритетни веществаХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ

Специфични вещества

Биогенни вещества

Общи показатели
ФИЗИКО-ХИМИЧНИ

ЕЛЕМЕНТИ

Непрекъснатост на реката

Морфологични условия

Хидрологичен режим
ХИДРОМОРФОЛОГИ
ЧНИ ЕЛЕМЕНТИ

Риби

Макрозообентос

Фитобентос

Макрофити

Фитоплонктон

БИОЛОГИЧНИ
ЕЛЕМЕНТИ

ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ



СТАНДАРТИСТАНДАРТИ ИИ ЕВРОПЕЙСКИЕВРОПЕЙСКИ НОРМИНОРМИ

Непрекъснатост на реките3

Морфологично състояние2

Това е основният документ на
Европейската общност, 
определящ методиките за
анализ и оценка на
хидроморфологичното
състояние на реки. В него са
включени анализи на
хидрологичния режим, 
морфологичното състояние и
непрекъснатостта на речното
течение. Разработените
методики са приложими за
реки.

EN 14 614 Water Quality –
Guidance standard for 
assessing the 
hydromorphological
features of rivers. Качество
на водите – ръководство
за оценка на
хидроморфологичното
състояние на реки.

Хидрологичен режим1

АНОТАЦИЯСТАНДАРТ

ХИДРОМОРФОЛОГИЧНИ
ЕЛЕМЕНТИ ЗА
КАЧЕСТВО

№



Проектиране на мониторинговата мрежа
избор на пунктове (участъци)
връзка с други мониторингови мрежи

Диагностика на водния обект или части от него
избор на показатели и честота на тяхното пробонабиране
изготвяне на полеви протоколи
полево обхождане на участъците и попълване на

протоколите

Оценка на хидроморфологичното състояние
избор на методика за оценка
въвеждане на показателите от полевия протокол в

матрицата за оценка
анализ на получените резултати и определяне на

състоянието

ХИДРОМОРФОЛОГИЧЕНХИДРОМОРФОЛОГИЧЕН МОНИТОРИНГМОНИТОРИНГ

Мониторинга на хидроморфологичното състояние е тясно свързан с
биологичния мониторинг както и наличието на Зони за защита на
водите и Защитени територии. В тази връзка определянето на
хидроморфологичното състояние на водното тяло включва:



ХИДРОБИОЛОГИЧЕНХИДРОБИОЛОГИЧЕН МОНИТОРИНГМОНИТОРИНГ

Хидроморфологични елементи за качествоХидроморфологичниХидроморфологични елементиелементи заза качествокачество

Хидрологичен режимХидрологичен режим Морфологично състояниеМорфологично състояние НепрекъснатостНепрекъснатост

Провеждан
мониторинг

Изградена
мрежа за
мерене на
водни

количества

ПровежданПровеждан
мониторингмониторинг

ИзграденаИзградена
мрежамрежа заза
меренемерене нана
водниводни

количестваколичества

Речна диагностикаРечнаРечна диагностикадиагностика

Речно течениеРечноРечно течениетечение Бряг и брегова зонаБрягБряг ии бреговабрегова зоназона

Крайбрежен ланшафтКрайбреженКрайбрежен ланшафтланшафт

Оценка на хидроморфологичното състояниеОценкаОценка нана хидроморфологичнотохидроморфологичното състояниесъстояние



ДОБРОДОБРО ХИДРОМОРФОЛОГИЧНОХИДРОМОРФОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕСЪСТОЯНИЕ

Характерните особености на каналите, изменения на
ширината и дълбочината, скорост на течението, състоянието
на субстрата и структурата и състоянието на крайречната
зона съответстват изцяло или почти изцяло на тези при
ненарушени условия.

Морфологични
състояния

Непрекъснатостта на реките не е нарушена от човешки
дейности и позволява ненарушена миграция на водните
организми и пренос на утайки.

Непрекъснатост на
реките

Количеството и динамиката на течението и свързаната с
това връзка с подземни води показват изцяло или почти
изцяло ненарушени условия.

Хидрологичен
режим

Хидроморфологични елементи

За определяне на доброто хидроморфологично състояние трябва да
бъдат дефинирани референтнитереферентните условияусловия са различните типове от
категориите “река” и “езеро”.



Диагностиката на реката включва обхождане по
дължина на целия речен участък разделен на
подучастъци (мониторингови пунктове), като
трябва да бъдат оценени адекватно и двата бряга. 

Събирането на данни за диагностиката на
речните участъци (подучастъци) включва
теренни обследвания, визуални наблюдения, 
информация събирана от съществуващи карти, 
ортофотокарти, въздушни фотографии и словеве
в GIS, както и различни резултати от друг тип
изследвания в конкретния район (хидроложки, 
екологични, геоложки, инжинерни и т.н.). 

По този начин се дава описателно
характеристика на трите основни зони:

РЕЧНО ТЕЧЕНИЕ

БРЕГОВЕ И БРЕГОВА ЗОНА

КРАЙБРЕЖЕН ЛАНДШАФТ

РЕЧНАРЕЧНА ДИАГНОСТИКАДИАГНОСТИКА -- ПОКАЗАТЕЛИПОКАЗАТЕЛИ



Речното течение се диагностира по група от показатели, даващи
информация за варирането на речният поток, морфологията на дъното, 
макрофитното покритие и миграционните бариери. Те определят
физическите и хидробиологичните процеси, като по този начин се
дефинират условията на живот във водния слой.

РЕЧНОРЕЧНО ТЕЧЕНИЕТЕЧЕНИЕ

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДИАГНОСТИКА

Характер на течението

Промени в ширината и дълбочината на речното течение

Засенчване на речното течение

Характер на дъното

Миграционни бариери

Макрофитно покритие



Характера на бреговете и бреговата зона е вторият основен компонент на
речната морфология. Тази зона е връзката межде речния поток и
крайречния ландшафт. От значение за устойчивото управление на
речните екоситеми е запазването на естествения характер на бреговете. 
Диагностиката на този компонент е в няколко посоки – растителност по
бреговете, изкуственото им укрепване, ерозионни и наносни процеси, 
отпадъци и замърсяване с различен произход.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДИАГНОСТИКА

Покритие на бреговете

Ерозионни процеси

Наслагвания от твърд отток

Отпадъци и замърсяване на водите

Укрепване на речните бреговете

БРЕГОВЕБРЕГОВЕ ИИ БРЕГОВАБРЕГОВА ЗОНАЗОНА



Крайбрежният ландшафт е третия основен компонент на речната
морфология. Диагностиката е насочена към речната геометрията
(напречно сечение, очертанието на речното легло и вида на речната
долина), земеползването и изградените хидротехнически съоръжения и
дейности в 100 (сто) метровата широчинна зона на двата бряга. 

КРАЙБРЕЖЕНКРАЙБРЕЖЕН ЛАНДШАФТЛАНДШАФТ

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДИАГНОСТИКА

Напречно сечение

Очертание на речното легло

Вид на речната долина

Земеползване

Хидроинжинерни дейности и съоръжения



НЕГАТИВНИНЕГАТИВНИ ЕФЕКТИЕФЕКТИ ВЪРХУВЪРХУ ЕКОСИСТЕМИТЕЕКОСИСТЕМИТЕ

Хидрологичен режимХидрологиченХидрологичен режимрежим

Размножаване на рибните популации

Жизнената дейност на дънните безгръбначни

Крайречната растителност и гори

Ерозия

Пренос на седементи

Миграция на риби и
дънни безгръбначни

НепрекъснатостНепрекъснатостНепрекъснатостРечна морфологияРечнаРечна морфологияморфология

Водни макрофитни съобщества

Фитобентосни съобщества



Основна предпоставка за обективната
оценка на хидроморфологичното
състояние е наличието на достатъчно
данни за водните тела и правилната
диагностика. 

Коректното събиране на информация стои
в основата на точната оценка на
състоянието на водното тяло. Тази
дейност може да бъде подпомагана от
еколозите в Общинските
администрации, които най-добре
познават речните участъци на
територията на отделните общини.

РЕЧНАРЕЧНА ДИАГНОСТИКАДИАГНОСТИКА –– РОЛЯРОЛЯ НАНА ОБЩИНИТЕОБЩИНИТЕ



Съгласно Закона за водите, компетентен орган за оценка на
екологичното състояние (екологичния потенциал), част от което е
хидроморфологичното качество, са Басейновите Дирекции към
Министерството на околната среда и водите.

Оценката за хидроморфоложкото качество се определя чрез
стойностите получени за отделните елементи, които в същото време са
определени чрез характеризиране на определени показатели.

Извършванната диагностика на речните участъци от общинските
еколози ще подпомогне в значителна степен интегрираното управление на
водите, изготвянето на Плановете за управление на речните басейни и
мониторинговите програми.

Събранат информация на местно ниво би могла да подпомогне
вземането на адекватни управленски решения от Общинските
администрации по повод устройството на територията, поддръжка на
ландшафта и съгласуване на процедури по нови инвестиционни намерения.

ОЦЕНКАОЦЕНКА НАНА ДАННИТЕДАННИТЕ



Вариации на широчината и
дълбочината на речното корито
Структура и жизнена среда на
речното дъно
Структура на зоната на бреговете
(крайбрежната растителност)

Морфоложки условия

Свързаност на речното течениеНепрекъснатост на речното течение

Динамична количествена оценка
на протичащите водни количества
Връзка с подземните води

Хидрологичен режим

ИНДИКАТЕВНИ ПАРАМЕТРИХИДРОМОРФОЛОГИЧНИ
ЕЛЕМЕНТИ ЗА КАЧЕСТВО

ОЦЕНКАОЦЕНКА –– ИНДИКАТИВНИИНДИКАТИВНИ ПАРАМЕТРИПАРАМЕТРИ



НИВАНИВА НАНА ХИДРОМОРФОЛОГИЧНОХИДРОМОРФОЛОГИЧНО КАЧЕСТВОКАЧЕСТВО

Много лошо хидроморфологично
състояния, силно променени условия в
следствие на антропогенната дейност.

Лошо

Влошено състояние, което не е приемливо
(от по-малка степен до по-голяма степен).Недостатъчно

Променено състояние в значителна степен
по основните хидроморфологични
елементи за качество.

Средно

Променено състояние, което може да бъде
приемливо и не се отклонява значително
от референтните условия

Добро

Състояние напълно или почти напълно
Непромененени. Съответстващи на
референтните.

Много добро

ХИДРОМОРФОЛОГИЧНО
СЪСТОЯНИЕ

ЦВЯТ ЗА
ИДЕНТИФИКАЦИЯ

НИВО НА
КАЧЕСТВО



ЗОНИЗОНИ СС ЕСТЕСТВЕНЕСТЕСТВЕН ХАРАКТЕРХАРАКТЕР ПОПО РЕКАРЕКА ТУНДЖАТУНДЖА

Резерват Горна Топчия Потд. резерв. Долна Топчия

Защ. местн. Веселиновска гора Местност Ормана


