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Анализ на подхода предложен в Ръководни принципи за 
устойчива водна енергетика в басейна на р. Дунав (ICPDR)

Ръководните принципи за устойчива водна енергетика в басейна на р. 
Дунав (Guiding Principles on Sustainable Hydropower Development in the 
Danube Basin) е документ с характер на ръководство, изготвен от 
работна група към Секретариата на Международната конвенция за 
опазване на р. Дунав (ICPDR).

Открит процес с широко участие на заинтересованите страни –
административни органи с компетенции в околната среда и 
енергетиката, представители на водноенергийния сектор, НПО и 
научната общност.

Изготвено в периода 2012-2013 г.

Съобразено с изискванията на РДВ 2000/60/ЕС.
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Структура на ръководството на ICPDR
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Планиране и оценка на проекти за нови ВЕЦ
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Оценка на 
национално/регионално ниво
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Предложение за методология адаптирана за България

Цел на методологията: да предостави платформа за информирано, 
прозрачно и обективно вземане на решения относно допустимостта 
за изграждане на ВЕЦ, съобразена с екологичната чувствителност на 
речните екосистеми, енергийната ефективност и социално –
икономическите аспекти на тази дейност;

Обхват в процеса на вземане на решения:

•Стратегическо планиране – определяне на речни участъци които са 
подходящи или неподходящи за изграждане на ВЕЦ по екологични и 
икономически критерии; Ниво – речен басейн;

•Съгласуване на конкретен инвестиционен проект – вземане на 
решение за одобрение, неодобрение или одобрение под условие за 
изграждането на конкретен обект. Ниво - индивидуален проект.
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Приложение при изграждане на нови ВЕЦ и реконструкция на 
съществуващи

•Планиране и изграждане на нови ВЕЦ, 

•Реконструкция на съществуващи ВЕЦ, 

•Реконструкция на други съществуващи хидротехнически съоръжения 
с цел добиване на енергия.

•Изменение на разрешителни с въвеждане на допълнителни мерки за 
смекчаване на екологичното въздействие.
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Оценката на ниво речен басейн

Извършва се в следната 
последователност:

Стъпка 1: Определяне на зоните със 
забрана за изграждане на нови ВЕЦ по 
смисъла на въведени законови 
ограничения и нанасянето на тези зони в 
карти/ ГИС.

Стъпка 2: Класифициране на останалите 
речните участъци според тяхната 
чувствителност и приложимост за 
изграждане на нови ВЕЦ по система от 
критерии, адаптирани към националната 
нормативна рамка.
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Определяне на зони със забрана за изграждане на ВЕЦ

Закон за водите чл. 118ж. забранява водовземане от повърхностни 
води за производство на електроенергия в следните случаи:

•каскадно изграждане;

•когато средномногогодишното водно количество в реката е по-малко 
от 100,0 л/сек.;

•на по-малко от 500 м преди и след пункт за мониторинг на 
повърхностните води или изградени хидротехнически съоръжения;

•в зони за защита обявени за опазване на местообитания и 
биологични видове (в които поддържането или подобряването на 
състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване); 

•когато са въведени ограничения и забрани в ПУРБ;

•когато не е осигурена хидравличната непрекъсваемост на реката.
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Класифициране на останалите речни участъци според тяхната 
чувствителност и допустимост за нови ВЕЦ

Ниво на работа – водно тяло.

Критериите за категоризиране на речните участъци според 
допустимостта за изграждане на нови ВЕЦ могат да бъдат разделени в 
три групи:

• Енергийни

• Екологични

• Ландшафтни

Възприети са критерии, които се базират на достъпни, официални 
пространствено свързани данни, така че да е възможно интегриране в 
ГИС среда. 
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Енергийни критерии

1. Хидроенергиен потенциал*/ хидроенергийна ефективност според речния тип

Оценката включва определяне на хидроенергийна ефективностспоред основните характеристики на 

речния тип към който принадлежи водното тяло, определен съгласно действащата типологична 

класификация на водните тела от категория река в страната. 

Оценка на ефективността за изграждане на ВЕЦ 

според речния тип
Ефективност Стойност

R1, R2, R3, R4, R5 Висока 3

R6, R7, R8, R10, R12, R13, R15 Средна 2

R9, R11, R14, R16 Ниска 1

* Към настоящия момент липсват достатъчно данни за прилагане на 
линеен хидроенергиен потенциал за количествена оценка на ниво 
водно тяло.
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Екологични критерии

2.1. Екологично състояние

Екологично състояние/потенциал на водно тяло изразено като отклонение от типово-специфичните

референтни условия, по отношение на биологични, физико-химични и хидро-морфологични елементи

за качество. Разглежда се установения клас в периода на действие на последния ПУРБ. Критерий с

висока тежест, защото дава пълна характеристика за състоянието на водното тяло – състояние по БЕК,

физико-химични и хидроморфологични елементи за качество.

Екологично състояние/потенциал Чувствителност Бал
Теглови 

коеф.

Отлично екологично състояние/потенциал, 

включително референтни условия
висока 3

3

Добро екологично състояние/потенциал
средна 

2

Уверено и по-лошо от умерено екологично 

състояние/потенциал ниска
1
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Екологични критерии

2.2. Разпространение на речния тип

Разпространение на съответния речен тип за страната - изразява се като процентно съотношение

между дължината на речния тип на водното тяло към общата дължина на речните участъци,

определени за водни тела от категория река за страната.

Честотата на типа река се оценява като се изчисли неговия дял спрямо общата дължината на реките

в страната. Граничните стойности са определени по статистически изчисления. В интервала между

25-тия персентил (Q1) и 75-тия персентил (Q3) разпространението се приема за средно. Под Q1

разпространението е ограничено, а над Q3 - широко.

Разпространение на речния тип чувствителност Бал
Тегловикоеф

.

Ограничено разпространен речен тип (< 0,6%) – R1, 

R10, R4, R11, R15 иR16
висока 3

1

Средно разпространен речен тип (0,6 – 11%) - R2, 

R6, R7, R8, R9, R12, R13 средна 
2

Широко разпространен речен тип (>11%) - R3, R4, 

R5 и Р14 ниска
1
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Екологични критерии - 2.2. Разпространение на речния тип

Речен тип Наименование Екорегион
% от общата 

дължина*

R1 Алпийски реки 12/7 0,42
R2 Планински реки в ЕР12 12 5,57
R3 Планински реки в ЕР7 7 20,06
R4 Полупланински реки в ЕР12 12 13,60
R5 Полупланински реки в ЕР7 7 18,60
R6 Среден и Долен Дунав 12 2,32
R7 Големи дунавски притоци 12 3,39
R8 Средни и малки дунавски реки 12 5,32
R9 Добруджански пониращи реки 12 2,26

R10 Големи черноморски реки 12 0,95
R10/R4 Преходен тип 12 0,03

R11 Малки и средни черноморски реки 12 0,74
R12 Големи равнинни реки 7 4,01
R13 Малки и средни равнинни реки 7 8,66
R14 Субсредиземноморски реки 7 13,76
R15 Карстови извори 12/7 0,30
R16 Черноморски речни лимани 12 0,01
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Екологични критерии

2.3. Хидроморфологична характеристика

Хидроморфологичната характеристика описва водното тяло (речен участък) като естествено, силно

модифицирано или изкуствено. Като най-високо чувствителни към въздействие на ВЕЦ приемаме

естествените ВТ. При СМВТ естествения характер на речното корито и крайречните структури е

физически нарушен и променен в значителна степен, което често води до изместване на

екосистемното равновесие. Чувствителността при тези ВТ е средна. Изкуствените ВТ са антропогенно

създадени и най-често това е свързано с изпълнението на определени стопански функции. Те имат

ниска степен на чувствителност.

Хидроморфологично състояние Чувствителност Бал
Тегловикое

ф.

Естествени речни участъци, естествени водни тела. висока 3
1

(2 ?)Силно модифицирани водни тела или речни 

участъци. средна 
2

Изкуствени водни тела или участъци ( канали)
ниска

1
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Екологични критерии
2.4. Зони за защита на водите 

Зоните за защита на водите включват тези зони, които съгласно Закона за водите са определени за:

- Водочерпене за човешка консумация.

- Опазване на икономически значими водни видове.

- Води за рекреация, включително определените като зони за къпане съгласно Директива

76/160/ЕИО.

На базата на обобщени данни по всички категории зони за защита на водите в ПУРБ, с изключение

на зоните чувствителни към биогенни елементи (като непредставителни) и зоните за биологично

разнообразие (включени към забранителните критерии). Чувствителността на ВТ се определя в

зависимост от представителността на такива зони в него.

Зони за защита на водите в обхвата на водното 

тяло
Чувствителност Бал

Теглови 

коеф.

Определени повече от две зони за защита на 

водите
висока 3

3

Определена е една зона за защита на водите
средна 

2

Не попадат територии определени като Зони за 

защита на водите ниска
1
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Ландшафтни критерии

3.1. Състояние на естественост *

Степен на антропогенно въздействие върху ландшафта, изразено като процент на естествените и

полу-естествени класове земно покритие към общата площ на водното тяло. (CorineLandCover)

За естествен ландшафт се приемат следните класове земно покритие (ниво 1):

- Клас 3. Гори и полу-естествени площи,

- Клас 4. Влажни зони и

- Клас 5. Водни обекти,

- част от под-класовете (ниво 3) към Клас 2. Земеделски земи: 2.3.1. Пасища, 2.4.3. Земеделски

земи със значителни участъци естествена растителност и 2.4.4. Агро-лесовъдски площи.

Процент на естествен ландшафт Чувствителност Бал
Тегловикое

ф.

Над 60 % висока 3

1
Между 30 % и 60 %

средна 
2

Под 30 %
ниска

1

* Вероятно припокриване с част от екологичните критерии
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Ландшафтни критерии

3.2. Риск от наводнения

Рискът от наводнения се изчислява като процентно съотношения между дължината/площта* на

Райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) спрямо общата дължина/ площ на

водното тяло.

Процент на припокриване между и водното 

тяло
Чувствителност Бал

Тегловикое

ф.

Над 60 % висока 3

1
Между 30 % и 60 %

средна 
2

Под 30 %
ниска

1
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МЕТОД ЗА ОЦЕНКА

Крайната оценка(И) се базира на сума от баловете на шестте основни екологични 
и ландшафтни критерии. Обобщената оценка(И) е базата за приоритизиране на 
ВТза допустимост на изграждане на ВЕЦ, според тази група критериии се 
изчислява по следния начин:

И = Ах3 + Б + В + Гх3+ Д + Е , където

А- Екологично състояние;

Б - Степен на разпространение на речния тип;

В - Хидроморфологичносъстояние;

Г - Зони за защита на водите;.

Д –Процент на естествения ландшафт;

Е - Риск от наводнения.

Високият брой точки определя висока чувствителност на водното тяло от 
изграждане на ВЕЦ. 

За енергийните критерии се присъждат три степени на хидроенергийна 
ефективност според речния тип (ниска, средна, висока): от 1 до 3. 
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МЕТОД ЗА ОЦЕНКА
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10-15 15 – 25 25-30

Степен на чувствителност (общ бал)

Подходящи Средно подходящи Неподходящи

Приемат се за подходящи за 

изграждане на нови ВЕЦ в 

общия случай, при 

включване на общите и 

задължителни смекчаващи 

мерки. 

Изграждането на ВЕЦ може 

да се допусне при условие, 

че се предприемат 

специфични смекчаващи и 

възстановителни мерки.

Речните участъци, класифицирани 

като неподходящи се регистрират 

като такива в ПУРБ. Изграждане на 

нови ВЕЦ е възможно по 

изключение за обекти от 

национален приоритет.
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Оценка на ниво инвестиционен проект

Препоръка за критерии, които да се използват от компетентните 
органи за издаването на разрешителни за конкретен инвестиционен 
проект. 

Повечето от тези критерии и сега се използват в случаите, когато 
проектът подлежи на ОВОС, по експертна преценка. 

Могат да се интегрират в процедурата по ОВОС на няколко етапа, 
които се съгласуват между РИОСВ и БД:

•преценка за допустимост, 

•преценка на обхват и съдържание на ОВОС и 

•оценка на качеството на ДОВОС,. 

В случай, че проектът не подлежи на ОВОС, критериите се прилагат 
директно в процедурата за издаване на разрешителни по ЗВ.
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Оценка на ниво инвестиционен проект

Енергийни критерии

Размер на ВЕЦ Инсталирана мощност

Тип на ВЕЦ Руслова, деривационна, ПАВЕЦ, подязовирна, на 

съществуващи съоръжения

Енергийна сигурност Производство на електроенергия в ЕЕС / енергия за 

собствени нужди (локална мрежа)

Вид произвеждана електроенергия Основна / подвърхова / върхова

Принос към опазването на климата Оценка на предотвратените въглеродни емисии

Техническа ефективност Достъп до мрежа, условия на присъединяване, 

място на балансиращия пазар на електроенергия



Оценка на комбинираните въздействия от ВЕЦ върху 
екосистемите и екологичния статус на реките ANCHOR

FINANCIAL MECHANISM OF THE EUROPEAN ECONOMIC AREA 2009 – 2014
ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2009-2014

Оценка на ниво инвестиционен проект
Околна среда и управление на водите 

(Екологични критерии)

Въздействие от проекта върху 

екологичното състояние на водното 

тяло

Въздействие върху  влажни зони, блата, крайречни или 

лонгозни гори, напречно  свързани с основната река.

Не се допуска реализацията на проекта да доведе до 

влошаване на екологичното състояние на водно тяло. 

Не се допуска проектът да води до обявяване на ВТ за СМВТ, 

ако то е естествено.

Допустимостта се преценява от гледна точка на 

съществуващия кумулативен ефект, предвид съществуващи, 

към момента на подаване заявление за изграждане на ВЕЦ, 

източници на натиск.

Изграждане на ВЕЦ върху 

съществуващи преградни съоръжения 

в реките

При разглеждането на проекта по горепосочените критерии 

се прави сравнение между въздействието на 

съществуващото преградно съоръжение (бент, праг, шлюз и 

др.) върху речната непрекъснатост и очакваното 

въздействие от изпълнение на ИП.
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Оценка на ниво инвестиционен проект
Въздействие върху 

защитени биологични 

видове и природни 

местообитания

Проектът подлежи на ОВОС в случай че има вероятност да окаже 

значително въздействие върху:

- Установени редки, защитени, ендемични видове от флората и фауната, 

съгл. Червена книга на България и видове растения и животни от 

Приложение III на ЗБР  

- Установени Природни местообитания с природозащитно значение на 

национално ниво, включени в Червена книга на Република България, том 

3;

- Въздействие при извършена екологична рехабилитация, реинтродукция 

на защитени видове и др. 

- Кумулативен ефект с други обекти или инвестиционни намерения, които 

вече са получили разрешение. 

Защита от наводнения При разглеждане на проекта се извършва преценка на допустимост с ПУРН, 

вкл. въздействието върху инженерни и защитни конструкции като мостове, 

брегоукрепване; повишаване на нивото на подземните води  и др.



Оценка на комбинираните въздействия от ВЕЦ върху 
екосистемите и екологичния статус на реките ANCHOR

FINANCIAL MECHANISM OF THE EUROPEAN ECONOMIC AREA 2009 – 2014
ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2009-2014

Оценка на ниво инвестиционен проект

Напояване - Екологичният отток  следва да бъде гарантиран и след реализиране на ИП 

при преценка на съществуващите водовземания/водоползвания към 

момента.

- Не се допуска реализирането на ИП да се отрази негативно на вече 

съществуващи водовземания за напояване, като по този начин се гарантират 

разрешените им водни количества.

Управление на твърдия 

отток

ИП за изграждане на ВЕЦ в зони с активен, естествен наносен транспорт и 

акумулация на седименти, като многоръкавни речни корита, участъци със 

значима брегова и/или дънна ерозия, както и такива със значими естествени, 

периодични морфологични модификации не се допускат или се допускат със 

специфични предписания 
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Оценка на ниво инвестиционен проект
Количествено състояние на повърхностните 

и подземните води

Не се допуска нарушаване на екологичния отток  при 

реализиране на ИП.

Качествено състояние на повърхностните и 

подземните води

Проектът се допуска с предписания за реализацията, 

които гарантират запазването на състоянието по 

физико-химични и биологични елементи на качеството, 

обект на наблюдаващ мониторинг.

Питейно водоснабдяване Не се допуска реализирането на ИП да се отрази 

негативно на вече съществуващи водовземания за 

питейно водоснабдяване като по този начин се 

гарантират разрешените им водни количества.

Опазване и възстановяване на бреговете Проектът се допуска ако са предприети мерки за 

опазване и възстановяване на речните и крайречни 

местообитания.

Инвеститорът се задължава  да предприеме мерки за 

ограничаване на бреговата ерозия при реализацията и 

експлоатацията на ВЕЦ. 

Рибарство Проектът се допуска ако предвижда а изграждане на 

рибен проход съгласно НДНТ, гарантиращ запазване на 

речната непрекъснатост.
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Оценка на ниво инвестиционен проект

Социално-икономически 

критерии*

*Извън компетенцията на БД. Критериите са приложими при

съгласуване от други институции

Съответствие с устройство на 

територията

Съответствие с устройствени планове и схеми; 

Оценява се на етап оценка на допустимост. 

Обществена значимост Преценка дали проектът е от обществен интерес , или е от частен 

(личен или корпоративен) интерес.

Необходимост от допълнителна 

инфраструктура за изграждането 

и оперирането

Транспортен достъп до площадката на реализация на ИП; Достъп до 

електропреносната мрежа

Оценява се като част от прединвестиционното проучване, Анализ 

разходи- ползи. 

Регионални икономически 

ефекти

Инвестиционният проект има положителен икономически ефект за 

местната икономика и население, който може да бъде измерен 

посредством следните индикатори:  а. Годишен размер на 

местните данъци и такси;   б. Обща стойност  на инвестицията;

в. Брой новооткрити работни места;   г. Годишен размер на 

изплатените работни заплати. 

Оценява се като част от Анализ разходи- ползи.
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Оценка на ниво инвестиционен проект

Рекреация и туризъм Потенциалният ефект върху туризма се оценява индивидуално за 

всяко ИП в зависимост от използваната технология, вида туризъм и 

типа на туристическите обекти.

Опазване на културно 

наследство

Наличие на обекти от културно - историческо наследство и 

вероятност за въздействие. Оценява се при съгласуване с 

компетентната администрация. 
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Смекчаващи мерки

Осигуряване на възможност за миграция на рибите

Рибните проходи(технически и други типове) и другите технически 
съоръжения, свързани с миграцията на рибите срещу течението, 
следва да бъдат проектирани в съответствие с изискванията на 
приоритетните видове риби, които обитават съответния речен участък 
и съгласно съществуващата нормативна уредба, уреждаща реда и 
начина на изграждане и мониторинг на съоръженията осигуряващи 
проходимост на участъка за рибите.

Функционалността на съоръженията за миграция следва да бъде 
доказана чрез изпълнение на собствен мониторинг от инвеститора 
(условие в разрешителното).



Оценка на комбинираните въздействия от ВЕЦ върху 
екосистемите и екологичния статус на реките ANCHOR

FINANCIAL MECHANISM OF THE EUROPEAN ECONOMIC AREA 2009 – 2014
ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2009-2014

Смекчаващи мерки

Осигуряване  на минимален екологичен отток

Предвиждане на минимален екологичен отток в съответствие с 
приетата за страната методика. Проектът трябва да предвижда 
възможност за мониторинг и контрол върху екологичния отток, като  
се въведе изискване операторът на съоръжението (на ВЕЦ) да осигури 
условия за измерване на оттока след водовземането.

Други смекчаващи мерки

Осигуряване на транспорт на седиментите. Предписания за 
условията и периода при които да се извършва промиването на 
язовира/ подприщения участък. Съгласуваност между останалите ВЕЦ 
на същата река. Създаване на концентрирани и съответно насочени 
потоци в подприщените участъци, така че да се активизира 
движението на отложените наноси..
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Смекчаващи мерки

Смекчаващи мерки по отношение на резки флуктуации в нивата на 
оттока (hydropeaking).Ограничаване флуктуациите на нивото след ВЕЦ 
и в язовирите, чрез намаляване водовземането през чувствителните 
периоди за доминатнитехидробионти

Мерки за управление на риска от наводнения и защита от ерозия.

Използване на преградни съоръжения за недопускане навлизането на 
риби в турбините (екрани, мрежи и др.).

Използване на технологии, предизвикващи нулеви или ниски нива на 
смъртност при рибите (напр. Архимедов винт)

Изграждане на ВЕЦ, приоритетно на съществуващи и прегради  
(прагове, баражи, дънни укрепващи прагове и др.)
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Смекчаващи мерки

Компенсаторни и възстановителни мерки

В зависимост от индивидуалния проект могат да бъдат заложени 
допълнителни смекчаващи мерки, както и  такива за компенсиране на 
негативните последици: 

•Възстановяване на крайречни зони, подобряване на латералната 
свързаност и възстановяване на местообитания,

•Възстановяването на места за размножаване, отхранване, укрития и 
други. 

•Възстановяване на страничните ерозионни процеси в реката с цел да 
се подобри състоянието на седементи в реката.
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Реконструкция на стари ВЕЦ

Не попадат в обхвата на първото ниво на оценката, предложена в 
настоящата методология – оценка на ниво речен басейн.

Могат да бъдат разглеждани при оценката на ниво индивидуален 
проект, доколкото при тях могат да възникнат промени в техническите 
параметри и съответно екологичното въздействие от проекта.

Изграждане на ВЕЦ върху съществуващи преградни съоръжения

Оценяват се като се има предвид установеното въздействие на 
съществуващото съоръжение върху водното тяло, биоразнообразието 
и ландшафта и очакваното въздействие от реализирания проект.
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ВЕЦ върху тръбопроводи, канали, и други елементи на 
напоителните системи и ВиК мрежите

Такива проекти не попадат в обхвата на оценката на речните участъци 
според тяхната допустимост за изграждане на ВЕЦ от методологията. 
Те могат да бъдат оценявани единствено като индивидуален проект 
по специфични критерии.
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