




МониторингътМониторингът нана повърхностнитеповърхностните
водиводи предипреди РДВРДВ

nn ДобреДобре организиранаорганизирана системасистема заза наблюдениенаблюдение нана фоновотофоновото
състояниесъстояние ии основнитеосновните антропогенниантропогенни въздействиявъздействия

-540Хидробиологичен
8272Физикохмичен

Подземни водиПовърхностни води

Брой пунктове - ИБРВид мониторинг

nn ИнформацияИнформация заза качествотокачеството нана водитеводите попо 4040
физикохимичнифизикохимични ии 11 биологиченбиологичен показателпоказател ((заза рекиреки))



НовиятНовият екосистеменекосистемен подходподход нана
РДВРДВ

nn ТипологияТипология нана воднитеводните екосистемиекосистеми
nn УнифициранаУнифицирана системасистема заза оценкаоценка нана тяхнототяхното състояниесъстояние
nn ОценкаОценка нана рискариска заза воднитеводните телатела дада нене постигнатпостигнат добродобро
състояниесъстояние

nn ТриТри видавида мониторинговимониторингови програмипрограми::
-- КонтроленКонтролен ((наблюдателеннаблюдателен))
-- ОперативенОперативен
-- ПроучвателенПроучвателен



Планински реки
– ТР 020111

Чакълести реки -
ТР 011111

Малки пясъчни
реки – ТР 012111

Пресъхващи
реки – ТР 011011

Средно големи
(основни) реки –
ТР 002110

Блатни реки – ТР
003111

ТИПОЛОИЯТИПОЛОИЯ СИСТЕМАСИСТЕМА ББ
НАНА ПОВЪРХНОСНИТЕПОВЪРХНОСНИТЕ ВОДНИВОДНИ

ЕКОСИСТЕМИЕКОСИСТЕМИ ВВ ИБРИБР

6110Езера

2456Реки

Брой на водни телаБрой типовеКатегория



КласификационнаКласификационна системасистема

nn ДоДо моментамомента няманяма официалноофициално приетаприета класификационнакласификационна
системасистема заза оценкаоценка нана екологичнотоекологичното състояниесъстояние нана повпов..водиводи

nn ОценкатаОценката сесе извършваизвършва съгласносъгласно критериитекритериите нана НаредбаНаредба 77 отот
19861986 гг. (. (заза повърхнповърхн..водиводи)) ии НаредбаНаредба 11 отот 20072007 гг. (. (заза подземниподземни
водиводи))

nn ЗаЗа приоритетниприоритетни веществавещества сесе използватизползват приетитеприетите стандартистандарти
отот ЕСЕС

nn ОсновнаОсновна роляроля припри оценкатаоценката нана екологичнотоекологичното състояниесъстояние заза
речнитеречните водниводни телатела иматимат резултатитерезултатите отот биологичниябиологичния
мониторингмониторинг



ОЦЕНКАОЦЕНКА НАНА РИСКАРИСКА
НАНА ОПРЕДЕЛЕНИТЕОПРЕДЕЛЕНИТЕ ПОВЪРХНОСТНИПОВЪРХНОСТНИ ВОДНИВОДНИ ТЕЛАТЕЛА

ОБЩООБЩО БРОЙБРОЙ –– 306306 ВОДНИВОДНИ ТЕЛАТЕЛА



ОЦЕНКАОЦЕНКА НАНА РИСКАРИСКА

В РИСК - 54

ВЕРОЯТНО В РИСК - 145

НЕ В РИСК - 107

ПОЪРХНОСТНИ ВОДНИ ТЕЛА В РИСК

МАРИЦА - 38

ТУНДЖА - 9

АРДА - 7



ИзборИзбор нана пунктовепунктове

-- ПредставителниПредставителни заза дадениядадения водосборводосбор
-- ВъзможностиВъзможности заза анализанализ нана всичкивсички биологичнибиологични елементиелементи
-- ВВ телатела ““безбез рискриск”” ии сс ““възможенвъзможен рискриск””,, ноно могатмогат дада съвпадатсъвпадат ии
сс пунктовепунктове заза оперативеноперативен мониторингмониторинг заза телатела ““вв рискриск””..
-- ОбхватОбхват нана всичкивсички типоветипове водниводни телатела
-- НаличиеНаличие нана редицаредица отот данниданни отот преднипредни годинигодини

КОНТРОЛЕНКОНТРОЛЕН МОНИТОРИНГМОНИТОРИНГ

ИзборИзбор нана показателипоказатели

-- АнализАнализ нана всичкивсички биологичнибиологични,, хидроморфологичнихидроморфологични ии
общиобщи физикохимичифизикохимичи елементиелементи
-- ПриоритетниПриоритетни веществавещества,, чиеточието присъствиеприсъствие сесе предполагапредполага
-- СпецифичниСпецифични веществавещества вв достатъчнодостатъчно значимизначими количестваколичества

ПродължителностПродължителност –– 11 годинагодина додо стартиранестартиране нана ПУРБПУРБ



1643ОБЩО
-1БЯЛА
48АРДА
39ТУНДЖА
925МАРИЦА

ЕЗЕРАРЕКИ
ПУНКТОВЕ ЗА КОНТРОЛЕН МОНИТОРИНГРЕЧЕН БАСЕЙН



ЗАКЛЮЧЕНИЯЗАКЛЮЧЕНИЯ ПРЕДИПРЕДИ КРАЙНИТЕКРАЙНИТЕ РЕЗУЛТАТИРЕЗУЛТАТИ

КОНТРОЛЕНКОНТРОЛЕН МОНИТОРИНГМОНИТОРИНГ

§§ БроятБроят нана докладванитедокладваните мониторинговимониторингови пунктовепунктове ее твърдетвърде голямголям

§§ НякоиНякои отот определенитеопределените показателипоказатели няманяма дада бъдатбъдат анализиранианализирани
навременавреме заза подготовкатаподготовката нана ПУРБПУРБ

§§ ДоброДобро решениерешение –– допълнитенодопълнитено разработванеразработване нана вътрешнивътрешни
програмипрограми заза контроленконтролен мониторингмониторинг ((КонтроленКонтролен мониторингмониторинг 2)2),,
коитокоито нене сесе докладватдокладват предпред ЕвропейскатаЕвропейската комисиякомисия



ИзборИзбор нана пунктовепунктове
-- ВъвВъв всичкивсички водниводни телатела,, определениопределени вв рискриск ии вв коитокоито сесе изпускатизпускат
приоритетниприоритетни веществавещества
-- ПунктътПунктът трябватрябва дада осигуряваосигурява възможноствъзможност заза оценкаоценка нана величинатавеличината
ии въздействиетовъздействието нана източницитеизточниците нана замърсяванезамърсяване
-- ПриПри хидроморфологичнохидроморфологично въздействиевъздействие –– местаместа,, коитокоито
характеризиратхарактеризират цялостнотоцялостното въздействиевъздействие

ОПЕРАТИВЕНОПЕРАТИВЕН МОНИТОРИНГМОНИТОРИНГ

ИзборИзбор нана показателипоказатели

-- БиологичниБиологични показателипоказатели,, индикативнииндикативни заза характернияхарактерния натискнатиск
-- ВсичкиВсички установениустановени приоритетниприоритетни веществавещества ии специфичниспецифични веществавещества
вв значимизначими количестваколичества
-- хидроморфологичнихидроморфологични показателипоказатели,, вв случайслучай чече натискътнатискът засягазасяга тезитези
елементиелементи заза качествокачество

ПродължителностПродължителност –– постояннапостоянна додо доказванедоказване,, чече рискриск нене
съществувасъществува



1280ОБЩО
-.-БЯЛА
59АРДА
312ТУНДЖА
459МАРИЦА

ЕЗЕРАРЕКИ

ПУНКТОВЕ ЗА ОПЕРАТИВЕН МОНИТОРИНГРЕЧЕН БАСЕЙН



РЕЗУЛТАТИРЕЗУЛТАТИ СЛЕДСЛЕД ПЪРВАТАПЪРВАТА ГОДИНАГОДИНА

nn НайНай--характернитехарактерните физикофизико--химичнихимични показателипоказатели,,
причиняващипричиняващи лошолошо екологичноекологично състояниесъстояние ((органичниорганични
замърсителизамърсители)) –– нитритинитрити ((NO2NO2)),, амониевамониев йонйон ((NH4NH4)),, активнаактивна
реакцияреакция ((pHpH))

nn ПриоритетниПриоритетни веществавещества::
-- НаличиеНаличие нана тежкитежки металиметали отот индустиалноиндустиално замрсяванезамрсяване (Pb,(Pb,

Cd, Hg, Ni)Cd, Hg, Ni)
-- ПълноПълно отсъствиеотсъствие нана пестицидипестициди отот селскостопанскаселскостопанска дейностдейност

nn СпецифичниСпецифични веществавещества: 2: 2 показателяпоказателя сесе установяватустановяват найнай--
честочесто вв превишенипревишени стойностистойности –– Cu and ZnCu and Zn

ОПЕРАТИВЕНОПЕРАТИВЕН МОНИТОРИНГМОНИТОРИНГ



nn ПрограмаПрограма заза ппроучвателенроучвателен мониторингмониторинг сесе рзработварзработва::
-- КогатоКогато причинатапричината заза определянетоопределянето нана воднотоводното тялотяло вв рискриск ее
неизвестнанеизвестна илиили нене ее стартираластартирала програмапрограма заза оперативеноперативен мониторингмониторинг
-- припри аварийниаварийни замърсяваниязамърсявания

nn ПриПри проучвателнияпроучвателния мониторингмониторинг ее подходящоподходящо дада сесе използватизползват::
-- екотоксикологичниекотоксикологични методиметоди,, коитокоито установяватустановяват общатаобщата токсичносттоксичност нана
водитеводите
-- автоматиченавтоматичен мониторингмониторинг сс целцел ранноранно предупреждениепредупреждение ((припри питейнопитейно--
битовибитови водоизточнициводоизточници))

nn ДоДо стартиранетостартирането нана ПУРБПУРБ бебе приетоприето решениерешение дада нене сесе
докладватдокладват програмипрограми заза проучвателенпроучвателен мониторингмониторинг

nn ПорадиПоради липсаталипсата нана информацияинформация заза редицаредица показателипоказатели,, коитокоито
вероятновероятно саса причинапричина заза лошолошо състояниесъстояние,, сесе налаганалага дада сесе
разработятразработят вътрешнивътрешни програмипрограми заза проучвателенпроучвателен мониторингмониторинг

ПРОУЧВАТЕЛЕНПРОУЧВАТЕЛЕН МОНИТОРИНГМОНИТОРИНГ



БлагодаряБлагодаря заза вниманиетовниманието!!
МаринМарин МариновМаринов
НачалникНачалник--отделотдел ““МониторингМониторинг””
БасейноваБасейнова дирекциядирекция--ПловдивПловдив


