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ВЪВЕДЕНИЕ 

Задачата на финалния доклад е да представи подробна информация за изпълнението на 
планираните дейности и постигнатите резултати по проект FISHFARMING. 

Обобщен преглед за обхвата на изпълнените дейности.  

Дейностите в проект FISHFARMING са групирани в 5 работни пакета (РП)  

РП 1 включва следните основни групи дейности: 

 1) Събиране и анализ на наличната информация за натиска и въздействието от 
различните форми на сладководно рибовъдство върху водните тела на територията 
на Източнобеломорски район, използваните методики за мониторинг и технологии за 
рибовъдство. Тези дейности се изпълняват от бенефициента на проекта БДИБР и от 
партньорите Инстититут по рибарство и аквакултури (ИРА) и нестопанска организация 
Сдружение „Зелени Балкани”, Пловдив (НПОЗБ). Основната задача е на базата на 
извършения анализ да се предложат представителни водни тела за извършване на 
проучвателен мониторинг за натиска и въздействието от сладководно рибовъдство. 

2) Актуализация на програмата за проучвателен мониторинг. В тази дейност участват 
ИРА, НПОЗБ, Пловдивски университет „П.Хилендарски (ПУ) и БДИБР. Във връзка с наличната 
нова информация е необходимо да се актуализира подготвената през 2009 г. и включена в 
ПУРБ програма за проучвателен мониторинг. Основната задача е да се подготви и приеме 
програмата за проучвателен мониторинг, която ще бъде изпълнена по време на проекта в 
периода на РП 2 (3-7 месец). 

3) Провеждане на тридневен семинар за представяне на иновативни методологии за 
вземане и анализ на проби. В провеждането на семинара участват всички партньори по 
проекта. Основната задача на срещата е да се представят иновативни практии и 
методологии за мониторинг, използвани в България, ЕС, Норвегия (принос на норвежкия 
партньор International Research Institute of Stavanger – IRIS), които ще могат да се използват 
при изпълнението на програмата за проучвателен мониторинг. 

4) Покупка и монтаж на мониторингово оборудване. В периода на РП 1 е осигурено 
оборудване за партньорите ИРА и ПУ, необходимо за провеждането на мониторинговите 
мисии по проекта. Основната задача е да се повиши качството на резултатите от 
провеждания мониторинг, на базата на които ще бъдат подготвени методологиите за оценка 
на натиска и въздействието от слъдководно рибовъдство.  

 

РП 2 включва провеждане на мониторингови кампании за осигуряване на данни за 
състоянието на водните тела, които се изпълняват от следните партньори в периода 3-7 

месец: 
1) ИРА - Интегрирана оценка на въздействието върху водните екосистеми от рибовъдство; 
2) ПУ - наблюдение за оценка на състоянието на биологичните елементи за качество 
(фитопланктон, макрофити, биоакумулация, микробиология); 
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3) НПОЗБ - наблюдение на птици и на избрани параметри във водните тела с 
полуинтензивно рибовъдство. 
Планираните 3 мониторингови кампании за интегрирана оценка на въздействието върху 
водните екосистеми от рибовъдство и оценка на състоянието на биологичните елементи за 
качество са проведени в периода юни-ноември, 2015 г., като допълнителни анализи за ФХ 
показатели в язовири са извършени и през февруари, 2016 г. Наблюдението на защитени 
рибоядни птици във водните тела с полуинтензивно рибовъдство продължи 1 година за да 
се извърши цялостен анализ на сезонната динамика в тяхната численост. 

 
РП 3 включва дейности, свързани с разработване и прилагане на методологии за по-

точна оценка за натиска и въздействието върху водните тела с рибовъдство включени в 
проекта, като акцентът бе поставен върху: 

1) провеждането на семинар за представяне на най-добрите практики за оценка на 
натиск и въздействие и за прилагане на успешни технологии за рибни стопанства в 
Норвегия и ЕС (проведен в края на месец февруари, 2016 г.); 

2) разработване на подходи за оценка за натиска и въздействието върху водните тела 
със сладководно рибовъдство;  

3) разработване на методика за оценка на капацитета на язовирите за отглеждане на 
риба в садки;  

4) представяне на технологични схеми за устойчиво полуинтензивно рибовъдство;  
5) предлагане на подходи за оценка на еутрофикацията и добрия екологичен потенциал 

във водни тела със сладководно рибовъдство; 
6) актуализиране на програмата за мониторинг във втория ПУРБ на ИБР във връзка с 

оценка на натиска от сладководно рибовъдство и процесите на биоакумулация; 
7) актуализиране на програмата от мерки във втория ПУРБ на Източнобеломорски район 

свързана с отглеждане на аквакултури и ограничаване процесите на еутрофикацията 
при интензивно и полуинтензивно рибовъдство; 

8) Предложения за нормативни промени в българското законодатество, които ще 
подобрят процедурите по разрешителен режим 

Като допълнителни дейности в проекта бяха извършвани научни разработки за 
актуализиране на предложените по проекта методологии, свързани с оценка на натиска и 
въздействието от водовземане в язовири и определяне на техния екологичен потенциал. Бе 
проведено и пилотно изследване с многолъчев ехолот за определяне на актуалния обем на 
яз.Кърджали.  
 

РП 4 включи прилагане на Плана за публичност, като са изпълнени следните дейности: 

1) Подготовка на Плана за публичност по проекта; 
2) Провеждане на начална пресконференция за представяне на информация за проекта;  
3) Популяризиране на проекта чрез публикации в медиите и на уеб-сайта на БДИБР; 
4) Разпростраение на информационни материали (2 истовки и брошура) за целите, 

изпълнението на дейностите и постигнатите резултати по проекта. 
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5) Провеждане на срещи за консултации със заинтересованите страни във връзка с 
включване на резултатите от проекта в публикувания проект на втори План за 
управление на речните басейни (ПУРБ) на Източнобеломорски район. 

 

РП 5 включва информация за изъплнението на текущите дейности за управление на 
проекта: управление и координация на изпълнението на  дейностите, финансово 

управление, кореспонденция събиране, систематизиране и ахивиране на проектната 
документация (вкл. електронна база-данни), подобряванена сътрудничество на експертно 
ниво - заседания на Експертния съвет по проекта; извършения контрол на риска и оценка на 
качеството на изпълнените дейности. 
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Работен пакет 1. Актуализация на програмата за проучвателен мониторинг 
във връзка с оценка на натиска и въздействието от сладководно рибовъдство. 
 

Дейност 1.1. Събиране и анализ на съществуващата информация - данни за натиск 
от 1)селско стопанство, 2)индустрия и 3)населени места, 4)състояние по 
физикохимични и 5) биологични елементи за качество, 6)рибна фауна и зони от 
НАТУРА 2000, 7)законодателство и 8)разрешителни за аквакултури; 9)GIS  обработка 
на данните. 
 

Бенефициент   Басейнова дирекция Източнобеломорски район 
 

Период на изпълнение 1 месец  2 месец  3 месец  

                        
 

 

Информация за изпълнението на дейността: 
 

Екип от експерти: 1. Натиск от земеделие  

2. Индустриален натиск и ФХ 
въздействие. 

3. Натиск от населени места  

4. Рибна фауна и Натура 2000 зони.  

5. Законодателство 

6.Процедури по издаване на 
разрешителни. 

7. Данни от мониторинг  

8.ГИС експерт. 

 Описание на извършената работа: 

 Една важните задачи през първата фаза на проекта е да се идентифицират водните 
тела на територията на Източнобеломорски район за управление на водите, в които се 
извършват рибовъдни дейности и да извърши оценка на натиска и въздействието от 
човешка дейност в тях. За изпълнението на тази задача са разгледани разрешителните за 
ползване на водни обекти и водоползване с цел отглеждане на аквакултури, издадени от 
БДИБР (за язовирите държавна собственост и водоползване от реки), МОСВ (за язовирите по 
Приложение 1 на Закона за водите) и наличната информация за издадените разрешителни 
от общините за язовирите – общинска собственост (по-голямата част от тях са с малки 
размери и не са определени като водни тела). Разгледани са и всички данни от проведения 
физикохимичен и биологичен мониторинг и наличната информация за антропогенен натиск.  

1. Анализ на информацията за издадените разрешителни за провеждане на 
сладководно рибовъдство на територията на ИБР  

 Издадени разрешителни за интензивно отглеждане на риба в садкови стопанства:  

- 59 издадени разрешителни в комплексни и значими язовири по Приложение №1 от 
Закона за водите, 32 от които са действащи: 

 

Язовири Действащи Недействащи Общо 
Батак 5 6 11 
Въча 3 7 10 
Голям Беглик 1 0 1 
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Жребчево 3 2 5 
Ивайловград 4 0 4 
Копринка 4 1 5 
Кричим 1 0 1 
Кърджали 7 7 14 
Пясъчник 1 1 2 
Розов кладенец 0 2 2 
Студен кладенец 3 0 3 
Тополница 0 1 1 
Общо 32 27 59 

 
- 3 разрешителни издадени от БДИБР – яз.Овчарица (водно тяло); яз.Малка мътница, 

Велинград; Водоем "Рибарник", с.Бошуля,Септември; 
- 1 разрешително в общински язовири – яз.Душанци (водно тяло). 

 

Анализът показва, че на територията на ИБР общо за 14 водни тела са издадени 
разрешителни за садково рибовъдство, като за две от тях разрешителните са прекратени. 
Броят на инвестиционните намерения се увеличава през последните години. Това засяга и 
язовири, в които има силен антропогенен натиск от замърсяване от населени места или 
индустрия или естествените условия не са напълно подходящи за отглеждане на аквакулутри 
(естествено еутрофни водоеми). Въпреки това липсата на нормативно утвърдена 
методология за определяне на капацитета на водните тела за интензивно отглеждане на 
аквакултури не позволява процесът да бъде успешно регулиран чрез издаването на 
разрешителни. 

 Издадени разрешителни от БДИБР за водоползване във връзка с интензивно 
отглеждане на риба в изкуствени басейни – 80 бр. От издадените разрешителни за 
отглеждане на аквакултури в изкуствени басейни са засегнати 52 водни тела, като само за 7 
от тях има издадени разрешителни за заустване на изтичащите води  от рибовъдните 
басейни. Посочените констатации наложиха в рамките на проекта да започне процес на 
събиране на актуална информация за местоположението на изтичащите от рибовъдните 
басейни води и тяхното качество, за да се провери степента на въздействие върху 
състоянието на водните тела и необходимостта от издаване на разрешителни за заустване на 
отпадъчни води.  

 Издадени разрешителни за полуинтензивно рибовъдство в средни и малки 
язовири. Средните и малки язовири, в които се извършва полуинтензивно рибовъдство 
обикновено са общинска собственост и в по-малка степен – държавна. По данни от 
информационната система и публикуваните регистри за издадените разрешителни в 
системата на МОСВ до момента има:  

- 285 разрешителни, издадени от БДИБР в периода 2004-2015 г.за язовири- общинска и 
държавна собственост, от които 22 действащи разрешителни за обекти - държавна 
собственост. 

- 114 действащи разрешителни за язовири – публична общинска собственост, които са 
издадени от общинските администрации;  
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Броят на водните тела на територията на ИБР, засегнати от полуинтензивно рибовъдство по 
данни от издадените разрешителни и проведен мониторинг е 24. 

2. Проблеми в процеса на издаване на разрешителните за аквакултури, планиране и 
изпълнение на предписания собствен мониторинг и извършване на контрол за спазване на 
условията в разрешителните: 

Проблем 1: Съгласно разпоредбата на чл.25, ал.5 от Закона за рибарството и 
аквакултурите, министърът на земеделието и храните и министърът на околната среда и 
водите определят с наредба условията и реда за определяне на лимити за обема 
производство в обектите за аквакултури. Към момента, такъв нормативен документ не е 
изготвен.  

Проблем 2: Практиката показва, че зоните за аквакултури в комплексните и значими 
язовири не са обвързани с кота най-ниско работно водно ниво на съответния язовир и с 
основни физико-химични показатели, така, че зоната да е действително подходяща за 
дейността аквакултури. В язовирите с големи язовирни стени няма определени зони за 
аквакултури, като при наличието на инвеститорски интерес целият воден обект е 
предоставен за ползване, което е в несъответствие с нормативните изисквания. 

Проблем 3: Липсва утвърдена методология за определяне на капацитета на водните 
тела/обекти за осъществявание на сладководно рибовъдство (напр. количеството на 
отглежданата риба във връзка с използваните технологии, специфични за отделните форми 
на рибовъдство). 

Проблем 4: Констатирана практиката до момента е, че в голяма част от издадените 
разрешителни от БДИБР не са посочени координати на изтичащите от рибовъдните басейни 
води. По отношение на собствения мониторинг – в повече от случаите той е предвиден само 
за водите на вход в рибовъдните басейни, но не и на изход за водите, отвежданите във 
водните тела. По тази причина е стартиран процес на събиране на допълнителна 
информация, която ще послужи за преценка на необходимостта от издаване на 
разрешителни за заустване. 

Проблем 5: Липсват нормативно утвърдени ефективни методи за контрол на 
количеството на отглежданата риба, които се подават като информация от инвеститорите. 
Това позволява да се декларират много по-малки количества, отколкото действително се 
отглеждат. Необходимо е да се въведе механизъм за контрол на базата на поддържане на 
определени стойности на биологичните и ФХ параметри на водите (фитопланктон, 
концентрация нъ съединенията на азота и фосфора, други общи ФХ показатели – разтворен 
кислород, рН). 

На базата на събраната информация за издадените разрешителни е подготвен разширен 
списък от 40 водни обекта/водни тела за които БДИБР разполага с информация за натиск от 
човешка дейност и данни за състоянието на водни тела. Този списък е използван като база за 
селектиране на обектите (водните тела), които ще бъдат включени в програмата за 
проучвателен мониторинг по проекта: 
В зависимост от технологията за сладководно рибовъдство в тези 40 водни тела може да се 
направи следната класификация: интензивно отглеждане (садки) – в 13 ВТ; свободно 
(полуинтензивно) отглеждане – в 25 ВТ; интензивно отглеждане в изкуствени басейни – в 2 
ВТ. 
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 За всяко от 40-те водни тела е извършен 1) анализ на антропогенния натиск 2) оценка 
на въздействието 3) анализ на връзката между рибовъдните дейности с режимите на защита 
и мерките в защитените зони от Натура 2000 4) оценка на състоянието на водните тела 5) 
анализ на нормативната база за извършване на рибовъдни дейности. 

№ 

 

Речен 

басейн 

Код на водно тяло 

 

Име на водно тяло 

 

1 Марица BG3MA200L015 Язовир Троян  

2 Марица BG3MA200L019 Язовир Розов кладенец 

3 Марица BG3MA200L021 Язовир Пъстрен 

4 Марица BG3MA200L210 Язовир Овчарица 

5 Марица BG3MA200L031 Язовир Раднево  

6 Марица BG3MA200L032 Язовир Даскал Атанасово 

7 Марица BG3MA300L041 Язовир Бяло поле 

8 Марица BG3MA300L045 Язовир Гарваново 

9 Марица BG3MA300L049 Язовир Езерово 

10 Марица BG3MA300L051 Язовир Брягово 

11 Марица BG3MA300L058 Язовир Леново 

12 Марица BG3MA300L061 Язовир Мечка 

13 Марица BG3MA300L065 Язовир Далгъна   

14 Марица BG3MA300L068 Язовир Генерал Николаево   

15 Марица BG3MA300L074 Язовир Сушица 

16 Марица BG3MA400L215 Язовир Царимир  

17 Марица BG3MA400L081 Язовир Ново Железаре 

18 Марица BG3MA400L084 Язовир Чернозем 

19 Марица BG3MA400L086 Язовир Синята река 

20 Марица BG3MA500L119 Язовир Пясъчник 

21 Марица BG3MA500L125 Язовир Кавака 

22 Марица BG3MA600L132 Язовир Кричим 

23 Марица BG3MA600L133 Язовир Въча 

24 Марица BG3MA600L134 Язовир Цанков камък 

25 Марица BG3MA800L160 Язовир Тополница 

26 Марица BG3MA800L163 Язовир Бакър дере 

27 Марица BG3MA800L180 Язовир Душанци 

28 Марица BG3MA900L192 Язовир Батак 

29 Марица Не е определен като водно тяло Язовир Конуш  

30 Марица BG3MA600R141 Река Широколъшка преди вливане в яз.Цанков камък 

31 Тунджа BG3TU900L043 рибарници Николаево 

32 Тунджа BG3TU900L047 яз. Копринка 
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33 Тунджа BG3TU700L036 яз. Жребчево 

34 Тунджа BG3TU600L023 яз. Цанко Церковски 

35 Тунджа BG3TU500L017 яз. Кирилово 

36 Тунджа BG3TU200L010 яз. Роза 3 

37 Тунджа BG3TU200L009 яз. Малазмак  

38 Арда BG3AR570L021 яз. Кърджали 

39 Арда BG3AR350L010 Яз. Студен кладенец 

40 Арда BG3AR100L004 яз. Ивайловград 

 

2. Анализ на антропогенния натиск от: 

2.1. Дифузно замърсяване от селско стопанство 

2.2. Точково замърсяване от индустриални източници 

2.3. Точково замърсяване от канализации на населени места 

 На база на събраните данни е изготвена оценка от трите типа антропогенен натиск. 
Резултатите от тази оценка за избраните водни тела на територията на ИБР са обобщени в 
Таблица 1.1.1. В тях е отразен натискът от замърсяване с биогени и промишлени 
замърсители оказван директно върху водните тела.  

При анализа се констатира, че на практика липсват ВТ, в които да не постъпват  товари от 
биогени (директно или чрез пренос на замърсители от съседни водни тела) поради голямия 
водосбор на язовирите, комплексния характер на използване и преносът на замърсители 
чрез речните течения, които се вливат в тях. Във връзка с горната констатация по време на 
проекта ще се извърши по-задълбочена (комплексна) оценка на натиска върху избраните 
водни тела. 

 Изводи от извършения анализ 

 Един важните резултати от проведения анализ е установяване на характера и 
степента на значимост на антропогенния натиска върху водните тела, в които се отглеждат 
аквакултури. 

А) Големи (комплексни) язовири, подходящи за интензивно садково рибовъдство 

- Поради комплексния характер на тези язовири и техния голям водосбор, включващ 
различни населени места, на практика липсват ВТ без антропогенно замърсяване с 
биогени. Това ограничава възможностите за разработване на прецизна методология 
за определяне на капацитета на водните тела (поради липса на референтни стойности 
по ФХ и биологични показатели). Затова в тази дейност ще се разчита на наличните 
данни от проведени изследвания през последните години и експертния капацитет на 
екипа на проекта; 

- В някои от предварително избраните язовири доминира натискът от интензивно 
рибовъдство (яз.Кърджали), ако се пренебрегне внасянето на биогени от горната част 
на водсбора на р.Арда, както и на разположените около язовирите почивни бази; 
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- При някои водни тела натискът от канализации или дифузно замърсяване от населени 
места и курортни зони е доминиращ (яз. Цанков камък – непречистена канализация 
на гр. Девин, яз. Батак – канализация и дифузно замърсяване от курорта Цигов Чарк); 

- В определени водни тела (яз.Копринка) се констатира значим дифузен натиск от 
селскостопански дейности (земеделие и животновъдство), както и пренос на биогени 
от други водни тела (р.Тунджа); 

- Четири от избраните язовири са подложени на замърсяване от индустрия: 
яз.Кърджали - замърсявания от горната част на водосбора от рудодопреработка и 
добив на метали; яз.Студен кладенец – рудопреработка и добив на метали, както и 
канализация на гр.Кърджали; яз. Ивайловград – стари замърсявания от закритите 
рудници до гр.Маджарово; яз.Тополница – замърсяване от прекратили дейността си 
рудници, както и от инцидентни замърсявания от действащи предприятия за добив на 
метали. 

 Б) Средни и малки язовири с полуинтензивно рибовъдство. Поради факта, че тези 
язовири обикновено са разположени в равнинни райони с интензивно земеделие и пасищно 
животновъдство натискът от селскостопанска дейност се приема като значим (размерът на 
обработваемите площи и пасища е >30% от площта на водосбора на водното тяло). В някои 
от тях се заустват и отпадъчни води от малки населени места, което допълнително увеличава 
замърсяването с биогени. За избраните водоеми могат да се обобщят следните изводи от 
извършения анализ на информацията: 

- при 24 от всички 29 язовира има риск от дифузно замърсяване от селскостопански 
дейности; 

- При 4 язовира има замърсяване с непречистени отпадъчни води от населени места 
(яз. Даскал Атанасово, яз. Леново, яз. Конуш, яз. Синята река);  

- Присъствие на 3 броя зони от Натура 2000 (за защитени видове рибоядни птици – 
BG0002028 «Комплекс Стралджа», BG0002010 „Язовир Пясъчник”, BG0002015 “Язовир 
Конуш»), като до два от язовирите са разположени смесени колонии на различни 
видове чапли и корморани(яз.Конуш и яз.Паничери/Кавака) 

 В) Рибарници с проточно отглеждане на риба (пъстърва и шаран). Идентифициран е 
броят на тези рибарници по издадените разрешителни за водоползване (80 бр), като само за 
7 от тях са издадени разрешителни за заустване. Във връзка с липсата на данни за натиск от 
тази форма на рибовъдство ще бъде събрана допълнителна информация при изпълнението 
на мониторинговите кампании по проекта. На този етап са идентифицирани следните 
рибовъдни стопанства, които са представителни за включване в програмата за проучвателен 
мониторинг: рибовъдни стопанства Девин 1, Девин 2 и Девин 3 (р.Широколъшка преди 
вливане в яз.Цанков камък) и рибарници Николаево. 
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Таблица 1.1.1. Списък с избрани водни тела, подходящи за включване в програмата за проучвателен мониторинг. 

 
 

№ 
 

Код на ВТ 
 

Име на ВТ 
Антропогенен натиск  

Екологично и химично състояние 
на ВТ / отклонения  

 
ЗЗВ от Натура 2000 

 
Приоритет: 

висок/ 
среден 

Брой зауствания от нас. 
места /товари 

Брой заустван-
ия от 

индустрия 

Рибо-
въдство 

Селско стопанство  

Зауствания 
(бр.) 

 
Товари (кг/год) 

 

Зауствания 
(бр.) 

 

Бр. 
стопанства 

 

% обработв. 
площи/риск от 

дифузно 
замърсяване 

Екол. 
съст. 

 

Хим. 
съст. 

 

Откло-
нения 

 
 

1 BG3MA900L192  Язовир Батак  1 

БПК5 – 3285 
ХПК – 16425 
N - 1971 
P -  262 

  
 0  5 12%/няма риск  Добро 

неизве
стно   -   

висок 
 

2 BG3MA600L134  Язовир Цанков камък  2 

БПК5 – 2215 
ХПК – 111077 
N – 12319 
P -  1643  4  0 10%/няма риск  Добро неизв. 

 н.д. (ново 
ВТ)   

висок 
 

3 BG3TU900L047  Язовир Копринка  3 н.д.   
  
2  4 56%/ в риск  умерено неизв.  

 Хлорофил 
А, NН4, 
Робщ 

 BG0000261 – яз. Копринка 
(Х) 

висок 
 

4 BG3AR570L021  Язовир Кърджали  0  не 
  
 1 7 24%/няма риск  умерено добро  

 Хлорофил 
А, Pобщ 

 BG0001031 – Родопи средни 
(Х); BG0002073 – Добростан 
(П) 

висок 
 

5 
Част от 
ВТBG3MA600R141  Язовир Конуш  3  н.д. 

  
 0  0 >70% /в риск н.д. неизв.   BG0002015 “Язовир Конуш» висок 

6 BG3MA500L125 
 Язовир Паничери / 
Кавака  0  не  0  1 86%/в риск 

 много 
лошо  неизв. 

Данни 
ПУРБ  

 BG0002010 – яз. Пясъчник 
(П) висок 

7 BG3MA300L049  Язовир Езерово  0  не 
  
 0  1 28%/ няма риск 

 много 
лошо  неизв. 

 Хлорофил 
А, Робщ 

 BG0001031 – Родопи средни 
(Х) среден 

8 BG3TU700L036  Язовир Жребчево  1 
БПК5 – 211 
ХПК –  1049  

  
 0  2 29%/няма риск  умерено добро  

 NO3, 
Nобщ 

 BG0002052 – Яз. Жребчево 
(П) висок 

9 BG3MA200L032 Язовир Даскал Атанасово 1  н.д. 0 1 61%/ в риск лошо неизв. 
Данни 
ПУРБ  среден 

10  BG3AR350L010  Язовир Студен кладенец  1 

БПК5 – 93909 
ХПК – 326439 
N – 17593 
P -  3012 

  
 5 3  22% /в риск  умерено добро  

 Хлорофил 
А, Pобщ 

 BG0001032 – Родопи 
източни (Х) висок 

11  BG3AR100L004  Язовир Ивайловград  0 не  
  
   4 41%/в риск  умерено добро  

 Хлорофил 
А,  NO2, 
Робщ 

 BG0001032 – Родопи 
източни (Х) 
BG0002014 – Маджарово (П) висок 
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№ 

 
Код на ВТ 

 
Име на ВТ 

Антропогенен натиск  
Екологично и химично състояние 

на ВТ / отклонения  

 
ЗЗВ от Натура 2000 

 
Приоритет: 

висок/ 
среден 

Брой зауствания от нас. 
места /товари 

Брой заустван-
ия от 

индустрия 

Рибо-
въдство 

Селско стопанство  

Зауствания 
(бр.) 

 
Товари (кг/год) 

 

Зауствания 
(бр.) 

 

Бр. 
стопанства 

 

% обработв. 
площи/риск от 

дифузно 
замърсяване 

Екол. 
съст. 

 

Хим. 
съст. 

 

Откло-
нения 

 
 

12  BG3MA800L160  Язовир Тополница  0  не 
  
 0 0  17%/няма риск  умерено добро  Cu,  Аs  

 BG0001389 – Средна гора 
(Х) висок 

13 BG3MA500L119 Язовир Пясъчник  0  не 
 
0  0 60% /в риск  лошо добро  

Хлорофил 
А, 
прозрачно
ст, NH4, 
Pобщ, Mn 
(еднокр. 
превишава
ния по Pb, 
Ni, Zn, Cu)  

 BG0002010 – яз. Пясъчник 
(П) среден 

14 BG3MA300L045 Язовир Гарваново  0  не 
  
 0  1 64%/в риск  лошо неизв. 

Хлорофил 
А, Робщ  

 BG0001031 Родопи-средни 
(Х) среден 

15 BG3TU900L043 рибарници Николаево  0  не 
  
 0  1 34%/в риск  лошо неизв. 

Данни 
ПУРБ    среден 

16  BG3MA600R141 

Река Широколъшка преди 
вливане в яз.Цанков 
камък (риб. „Девин 
1,2,3”)  0  не  3  3 13%/ няма риск  добро  неизв.     висок 
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3. Оценка на въздействието върху водните тела по следните елементи за качество: 

3.1. Биологични елементи за качество – фитопланктон (хлорофил А), макрофити 

3.2. Физикохимични елементи – биогени, метали, пестициди 

 Извършената оценка следва критериите и изискванията на Рамковата директива на 
водите 2000/60/ЕС, използвайки въведената в България класификационна система за оценка 
на екологично състояние (за биологични и ФХ елементи за качество) и СКОС на приоритетни 
вещества (на европейско ниво) и специфични замърсители (за България). 

Оценките на състоянието за 40-те ВТ в първоначалния списък показват следните резултати: 

- Във всички водни тела, в които се провежда мониторинг в периода на ПУРБ се 
наблюдават отклонения по определени биологични и ФХ показатели за оценка на 
екологично състояние. Провежданият мониторинг на язовири в рамките на НСМОС включва 
само една биологична метрика на фитопланктон – Хлорофил А, която не е достатъчна за 
надеждна оценка на състоянието по биологични елементи. Затова при извършваната оценка 
на БЕК освен данните от НСМОС са взети предвид и резултати от проведени анализи от 
различни изследвания в периода от 2009-2014 г.  При малките и средни язовири с 
полуинтензивно рибовъдство се провежда мониторинг само на Хпорофил А и резултатите 
показват сериозни отклонения през летно-есенния период, което е свидетелство за процеси 
на еутрофикация. При яз.Батак, въпреки че стойностите за Хлорофил А отговарят на добро 
състояние силното развитие на макрофити е показател за еутрофност на водното тяло. 
Екологичното състояние на водно тяло р.Широколъшка преди вливането в яз.Цанков камък е 
добро (в него са разположени най-големите рибарници за производство на пъстърва - Девин 
1,2,3).  

- На практика във всички водни тела, включени в програмата за проучвателен 
мониторинг се наблюдават отклонения от добро състояние по класификационната система 
за ФХ показатели (биогени), предимно: амониев азот (NH4-N), нитратен азот (NO3-N), общ 
азот (N-T), ортофосфати (PO4-P), общ фосфор (P-T), активна реакция (рН). Най-големи и 
постоянни са отклоненията при язовирите с полуинтензивно рибовъдство, поради техния 
малък размер и ограничена възможност за самопречистване, които благоприятстват 
развитието на процесите на еутрофикация. При някои от големите язивири със садково 
рибовъдство констатираните отклонения по тези показатели са постоянни като средно-
годишна стойност – СГС (яз.Копринка, яз.Жребчево, яз.Ивайловград, яз.Кърджали) а при 
други – единични през летния период поради по-силното развитие на фитопланктон. 
Въпреки, че за тези водни тела се определя добро екологично състояние на база на по-ниски 
СГС стойности (яз.Батак), еднократните превишения показват, че те са на границата на своя 
капацитет за самопречистване на биогени. Специфичен случай е яз.Батак, при който пунктът 
за мониторинг на ФХ показатели е разположен до стената и не показва съществени 
отклонения, тъй като основният натиск е в опашната част на язовира и признаците на 
засилена еутрофикация се проявяват най-силно в нея. Затова се предвижда по проекта да се 
извърши детайлен анализ именно в опашната и средна част, в която са ситуирани и 
инвестиционните намерения за садково рибовъдство. До момента в яз.Цанков камък не е 
извършван ФХ мониторинг, поради скорошното му определяне като самостоятелно водно 
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тяло, но заустваните непречистени отпадъчни води от гр.Девин са източник на значим 
антропогенен натиск. 

- В 6 водни тела в периода на ПУРБ са установени превишавания на СКОС за 
приоритетни вещества (кадмий, олово, никел, живак) и специфични замърсители (други 
метали и металоиди) – яз. Студен кладенец, яз. Ивайловград, яз. Кърджали яз.Тополница, 
яз.Тополница и яз.Пясъчник. Обикновено тези превишавания са еднократни и не водят до 
лошо състояние на водните тела (химично или екологично) като само за яз.Студен кладенец 
в периода 2012-2013 г. е определяно лошо химично състояние заради превишаване на СГС 
за кадмий.  

4. Оценка на комбинирания ефект от рибовъдни дейности в зоните за защита на 
водите по Натура 2000. 

 Дейностите за рибовъдство влизат в противоречие с мерките за защита на птиците в 
зоните по Натура 2000, тъй като голяма част от защитените видове птици са рибоядни и 
нанасят щети на рибовъдните стопанства, които са значителни в местата, където има 
гнездящи чаплови колонии или се наблюдава струпване на изхранващи се корморани и 
чапли през зимния сезон. Допълнително внасяните биогени от изхранващите се птици до 
водоемите (фосфор и азот) увеличават процесите на еутрофикация във водните обекти с 
рибовъдни дейности.  

 Резултати от анализа на данните за Натура 2000 зоните: 

- 14 ВТ попадат в зони от Натура 2000 (Директива за хабитатите) и 13 ВТ попадат в зони 
от Натура 2000 ( Директива за птиците); 

- В близост до 6 водни тела (яз.Конуш, аз.Паничери, яз. Студен кладенец, яз. Кърджали, 
яз. Цанко Церковски, яз. Езерово) има смесени колонии от рибоядни птици (чапли и 
корморани), като най-значими по своята численост са колониите до яз.Конуш и яз.Паничери; 

- През зимния сезон във всички водни тела, в които се осъществява рибовъдство се 
изхранват зимуващи рибоядни птици (чапли и корморани). В зависимост от техния брой се 
определят и щетите за рибовъдните стопанства, като се има предвид че в някои случаи 
чаплите само нараняват по едрите риби, без да могат да ги изядат. Щетите се увеличават и 
от факта, че се наблюдава съвместен риболов между корморани и чапли, като кормораните 
плувайки гонят рибата към брега, където ловуват чаплите. 

 На база на извършения анализ от данните за натиск и въздействие, както и 
комбинирания ефект от рибовъдни дейности в зони от Натура 2000 е  подготвен съкратен 
списък от 16 водни тела ((Таблица 1.1.1), които са подходящи за включване в програмата за 
проучвателен мониторинг. Изборът е направен по следните критерии: 

- Водни тела, включени в програмата за проучвателен мониторинг в ПУРБ на ИБР 

- Водни тела, включени в регистъра на рибовъдните стопанства на ИАРА 

- водни тела, с ограничен антропогенен натиск и въздействие от садково рибовъдство; 

- водни тела с комплексен антропогенен натиск от интензивно рибовъдство, селско 
стопанствно и населени места (силно замърсяване с биогени) 
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- водни тела със значим антропогенен натиск от промишленост или земеделие (метали 
и пестициди) – подходящи за изследване на биоакумулация в риби 

- водни тела/водни обекти с полуинтензивно рибовъдство, попадащи в зони за защита 
на птици от Натура 2000 без допълнителен антропогенен натиск 

- водни тела с данни от мониторинг от предни години. 

5. ГИС анализ на данните и подготовка на карти с данни за натиск и въздействие за 
избраните водни тела. 

Събраните данни за пъръвоначално избраните 40 водни тела с рибовъдни дейности са 
въведени в ГИС, на базата на което е извършван комплексен анализ а и оценка  за 
антропогенния натиск и въздействие и са подготвени карти за визуализация на водните тела 
с отразени източници на идентифициарния натиск, както и за регистрираното въздйствие. 
ГИС анализът е използван като основно средство при определяне на степента на натиска от 
селскостопански дейности, отразявайки информацията за площите с отглеждани 
селскостопански култури, както и за пасищата, в които се провежда свободно отглеждане на 
домашни животни. В настоящия доклад са представени карти на избраните 16 водни тела, 
които са подходящи за включване в програмата за проучвателен мониторинг по проекта.
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 Карти на избраните водни тела 
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Язовир Копринка 

 
Язовир Кърджали 

 
Река Широколъшка преди влизане в 

яз. Цанков камък 

 
Язовир Паничери/Кавака 

 
Язовир Езерово 

 
Язовир Жребчево 
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6. Анализ на нормативната база за провеждане на сладководно рибовъдство в 
България. 

Извършеният анализ на нормативната база в България за провеждане на сладководно 
рибовъдство включва следните нормативни документи, които регулират дейностите за 
отглеждане на аквакулутри: 

 Закон за водите 

 Закон за рибарството и аквакултурите  

 Наредба за ползването на повърхностните води 

 Наредба № 2/08.06.2011г.  за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни 
води във водни обекти и определяне на индивидуални емисионни ограничения на 
точкови източници на замърсяване  

 Наредба № 4/20.10.2000г.  за качеството на водите за рибовъдство и за развъждане 
на черупкови организми 

 Наредба Н-4 /27.09.2014 г. за характеризиране на повърхностните води. 

 Наредба № 37 от 10 ноември 2008 г. за ползването на язовирите - държавна 
собственост, в рибностопанско отношение и правилата за извършване на стопански, 
любителски риболов и аквакултури в обектите - държавна собственост по чл. 3, ал. 1 
от Закона за рибарството и аквакултурите  

 Наредба № 22 от 10.12.2007 г. за реда за предоставяне управлението на рибните 
ресурси в изкуствени водни обекти - държавна собственост, на сдружения за 
любителски риболов  

  ПУРБ - ИБР 

По своя характер негативното въздействие от сладководно рибовъдство представлява 
замърсяване на водоемите с биогени, постъпващи от жизнената дейност на аквакултурите и 
остатъците от храна, която не се усвоява. При различните форми на рибовъдство то е 
изразено в различна степен и силно зависи от прилаганите технологии. Въздействието се 
изразява в регистриране на процеси на еутрофикация като се констатират повишени 
стойности за съединенията на азот и фосфор, цъфтежи от водорасли и обрастване с 
макрофитна растителност. С издадената през 2013 г. Наредба Н-4 за характеризиране на 
повърхностните води се въвежда разработената в България класификационна система за 
оценка на екологичното състояние на повърхностните води. В съответствие с нея се 
извършва оценката на състоянието на повърхностните водни тела по биологични и 
физикохимични елементи за качество.  

Освен Наредба Н-4 /2014 г. в българското законодателство съществуват допълнителни 
норми, утвърдени в Наредба № 4/20.10.2000г.  за качеството на водите за рибовъдство и за 
развъждане на черупкови организми. Тези норми се отнасят за водните басейни, в които не 
се извършва интензивно рибовъдство и те са определени за оценка на т.нар. шаранови и 
пъстървови води. В тази връзка от тях се изключват интензивните рибовъдни стопанства 
(садково и проточно рибовъдство).  
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Нормативните изисквания за издаване на разрешителни за ползване на водни обекти или 
водоползване с цел отглеждане на аквакултури са регламентирани в Закона за водите, 
Наредбата за ползването на повърхностите води и Наредба № 2/08.06.2011г за издаване на 
разрешителни за заустване на отпадъчни води.  

Компетентните органи за издаване на разрешителни са: 

- Министърът на околната среда и водите за големите комплексни язовири от 
Приложение 1 на ЗВ; 

- Кметовете на общините за водовземане от води, включително от язовири и 

микроязовири и за ползване на водни обекти - публична общинска собственост; 

- Директорът на басейновата дирекция – във всички останали случаи. 

Процедурите за издаване на разрешителни за отглеждане на аквакултури са представени 
в ЗВ, като се констатират следните съществени недостатци: 

- При провеждане на процедурите по издаване на разрешителни с цел отглеждане на 
аквакултури липсва утвърдена методика за оценка на натиска и въздействието от 
рибовъдни дейности, отчитаща състоянието на водното тяло по параметрите, 
индикативни за оказванато негативното въздействие..  

- Липсва разработена наредба (съгласно чл.25, ал.5 от Закона за рибарството и 
аквакултурите), за условията и реда за определяне на лимити за обема производство 
в обектите за аквакултури. 

- При малките язовири инвеститорът представя с разработен проект технологията за 
отглеждане на риба, както и лимита на извършваното от него производство, но без да 
има възможност да се извършва нормативно регулиране на тази дейност. 

- При определянето на зоните за отглеждане на аквакултури в комплексните язовири 
по Приложение 1 на ЗВ като критерий се използва само процент от общата територия 
на язовира (до 25% ), но липсват критерии, обвързани с качеството на водата. 

Тъй като липсват нормативно утвърдени технологии за отглеждане на риба предложената от 
инвеститора технология се съгласува с компетентния орган в България – ИАРА. По този начин 
няма точен регламент за прилагане на добри практики в рибовъдството в зависимост от типа 
на водния обект и технологията на рибовъдство. 

Съществуват и доста нормативни пропуски при провеждането на контрол върху 
рибовъдните дейности: липса на нормативно утвърдени методи за контрол на отглежданата 
продукция (количество на продажбите, количество на използваната храна и др.). По този 
начин е невъзможно да се установи количеството на отглежданата риба в рибовъдните 
стопанства. 
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Дейност 1.2. Събиране и анализ на съществуващата информация - данни за 
въздействие, причинени от рибовъдство в  1) дълбоки язовири и 2) реки. 
 

Партньор   Институт по рибарство и аквакултури, Пловдив 
 

Период на изпълнение 1 месец  2 месец  3 месец  

                        
 

 

Информация за изпълнението на дейността: 
 

Екип от експерти: 1.Хидрохимия 

2.Химия на седименти 

3.Аквакултури и ихтиология 

 

4.Садково рибовъдство и астакология 
5.Екология на планктонни съобщества 

6. Зоопланктон и хлорофил-а. 

7. Патогенни микроорганизми. 

Описание на извършената работа: 

1. Аквакултура/Ихтиология/Астакология 
В изпълнение на посочената дейност през отчетния период е извършено следното: 
Направена е справка за развитието на садковото рибовъдство в България основно на базата 
на научни статии и други източници. Установени са първите водоеми в страната, в които са 
построени садкови стопанства (яз. Батак, яз. Овчарица, яз. Порой, яз. Жребчево, яз. 
Кърджали и др.), както и видовете риби, отглеждани в тях (основно шаран и американска 
пъстърва). Анализирани са храните, които са давани на рибите, а също така и условията на 
отглеждане, гъстотата на посадките и др. 
Събрана е информация за действащите на територията на БД Източнобеломорски район 
садкови стопанства, разположени в големи язовири, а също така и на пъстървови стопанства, 
ползващи вода от реки. Установено е, че на този етап най-натоварен от гледна точка на 
произвеждана рибна продукция в садки е язовир Кърджали, където се отглеждат основно 
есетрови риби в обем около 2730 t/година. В яз. Батак има изградено само едно стопанство, 
но съществува инвеститорски интерес и са издадени и други разрешитрни за водоползване. 
В язовир Цанков камък няма до сега построени садкови стопантства, но съществува изявен 
инвеститорски интирис. В яз.Копринка са разположени две садкови стопанства – за 
отглеждане на зарибителен материал от есетрови риби и за отглеждане на шаран и 
европейски сом. На река Широколъшка е разположено едно от големите пъстървови  
стопанства на територията на БД ИБР – ПАЛ БГ, с годишна продукция около 400 t пъстърва. 
Проучени са приблизителните  количества храна, което са дава на рибите в садковите и 
пъстървововото стопанство, което оказва пряко въздействие върху околната среда и 
натоварване на язовирите и реките с органика. Азотът и фосфорът са основните 
замърсители, произтичащи от отделената фекална маса от рибите и от неизядената храна, 
имащи пряко въздействие върху качеството на водата.  
Проучена и установена е техниката на хранене при отглеждане на риба в мрежени клетки в 
различни райони на страната, както и методите за определяне на дневните дажби. Това е 
свързано с количеството храна, което са дава на рибите, хранителния коефициент и други 
показатели с пряко въздействие върху околната среда и натоварване на язовирите основно с 
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азот и фосфор. Проучено е използването на малки язовири за рибовъдна дейност. Тяхното 
предназначение е основно за напояване, но през последните години те са основни 
производствени мощности за отглеждане на шаранови риби. 
При подготовката на методологиите във връзка с оценка на натиска и въздйстивието от 
рибовъдни дейности ще бъде взето предвид, че лимитът на производство включва освен 
декларираните пред ИАРА данни за произведената от титулярите на разрешителни риба и 
наличната биомаса във водния обект – зарибителен материал и екземпляри, които се 
намират в различна фаза на развитие. Тъй като технологичният процес на отглеждането им 
все още не е приключил, при подготовката на методологията ще се  се предложи и 
метод/подход за това разграничение, тъй като е възможно сумарно декларираната 
продукция и наличната биомаса да надхвърлят разрешения лимит на производство. 
                                                  
2. Хидрохимия – вода/седименти 
Проучена е съвременната нормативна база (закони, наредби) свързана с РДВ и отнасяща се 
до характеристика на повърхностите води, провеждането на мониторинг за оценка на 
елементите на качеството на водите по физико-химични показатели. 
Направен е сравнителен анализ на съвременните методи за пробонабиране и определяна 
на индикативните физико-химични параметри на водата, чувствителни към нейното 
замърсяване - по ISO, EN и БДС. 
Установена е инструменталната и аналитична техника, необходима за извършване на 
анлизите in-situ и в лаборатории. 
Направен е преглед на литературни данни за въздействие причинено от ръбовъдство върху 
качеството на дънните седименти. 
 
3. Фитопланктон 
Язовирите са постоянни изкуствени водоеми, които се използват за  водоснабдяване, 
напояване, хидро-електроенергия и рекреация. Тези басейни и техните биологични 
съобщества са подложени на силни изменения, причинени от постоянното използване на 
техните водни ресурси. Ескплоатацията на язовирите често води до проблеми, свързани с 
увеличаването на нивото на биогените, което влошава качеството на водите. Планктонът 
формира основната връзка в хранителната верига от риби и други водни организми във 
водните биотопи. Фитопланктонът е основен биологичен елемент при оценката на 
екологичното състояние на водните тела от категория „езеро“. Той е чувствителен към 
изменението в концентрациите на биогени и много от видовете се явяват индикатори на 
повишено съдържание на азот и фосфор. Затова данните за флористичното и ценотичното 
разнообразие на съобществата на планктонните водорасли имат значение за установяването 
на закономерностите в функционирането на водните екосистеми и тяхната трансформация в 
условията на антропогенна преса.  
Извършен е преглед на проведените в България научни изследвания за фитопланктонни 
съобщества в язовири, както и данните от проведения мониторинг при разработване на 
класификационната система за оценка на екологично състояние. Резултатите от язовирите с 
интензивно и полуинтензивно рибовъдство са систематизирани и ще бъдат изхолзвани като 
базова информация при провеждания проучвателен мониторинг. 
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4. Зоопланктон/зообентос 
Събрана е информация за структурата на макрозообентосните съобщества в планински 
типове реки в България (Kovachev&Uzunov 1985, Uzunov et al. 2005, 2011, Varadinova et al. 
2002, 2013, Vidinova et al. 2008). 
Обобщена е наличната информация за  основните параметри  на околната среда в условията 
на полуинтензивно рибовъдство в България и динамиката в структурата на зоопланктона 
(Kalcheva et al. 2008b, 2010, Terziyski et al. 2007, 2010). 
Изъвршен е анализ на данните от проведени изследвания върху зоопланктона в големите 
язовири в България за Източнобеломорски регион в началните години след построяването 
им и преди въвеждането на садкови култури - за яз. Батак (Naidenow1964, 1964а, 1977), яз. 
Студен Кладенец (Naidenow1964b, 1977), яз. Доспат (Naidenow& Sais 1977,) яз. Кърджали 
(Traykov, I. & B.Boyanovsky 2003, Traykov et al. 2011). 
 
5. Патогенни микроорганизми в рибите 
Извършена е литературна справка за патогенни микроорганизми в рибите на изследваните 
водни тела, както и справка за видовия състав на рибите, обитаващи основно планинските 
реки. Направен е преглед на научни статии, отчети на научни организации и др. 
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Дейност 1.3. Събиране и анализ на съществуващата информация - данни за натиск 
във водните тела, причинен от 1)полу-интензивно рибовъдство и на 2)редки птици 
във влажните зони от Натура 2000. 
 

Партньор  Сдружение с нестопанска цел „Зелени Балкани”, Пловдив 
 

Период на изпълнение 1 месец  2 месец  3 месец  

                        
 

 

Информация за изпълнението на дейността: 
 

Екип от експерти: 1.Експерт по орнитология във влажни зони и Натура 2000 зони 

2.Технологии за полуинтензивно рибовъдство 

Описание на извършената работа: 

Извършената работа по тази дейност е обособена в две направления: 

1. Събиране на информация и изработване на предварителни оценки за състоянието на 
водните тела, в които се практикува полуинтензивно рибовъдство 

2. Събиране на информация за състоянието на популациите от рибоядни птици с висок 
консервационен статус и влиянието им върху рибостопанската дейност 

 

1. Събиране на информация и изработване на предварителни оценки за състоянието на 
водни тела, в които се практикува полуинтензивно рибовъдство 

Работата по дейност 1.3. бе разпределена в три периода: 

1.1. Подготвителен период: 

 Оценка на предварителната информация в следните направления: нормативна база; 
стопанисване на водоеми от наематели и арендатори – преглед на информацията от 
Агенцията по рибарство и Агенцията по храните. 

 Провеждане на анкети с наематели и концесионери на водоеми, експерти от ИАРА, 
независими експерти и др. на теми: хранене на рибата; торене и други практики 
свързани с потенциалните заплахи от повишаване на еутрофикацията. 

 Избор на моделни водоеми, отговарящи на целите на проекта. За да се осъществи 
правилния избор бяха изработени на базата на целите на проекта и резултатите от 
експертните дискусии и анкети (критериите за избор са представени в предварителния 
доклад за дейност 1.3). След извършената експертна оценка и дискусия, бе селектиран 
списък от 6 язовира, които отговарят в най-голяма степен на посочените критерии: 

- Язовир Кавака - BG3MA500L125 

- Язовир Мечка - BG3MA300L061 

- Язовир Конуш (ЗЗ „Язовир Конуш”) 

- Язовири Оризово (североизток) – каскада 

- Язовири Белозем (североизток) – каскада 
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- Язовири Татарево (юг) – каскада  

 Бяха организирани посещения на всеки от язовирите и замерване на базови показатели, 
необходими за докладите по предварителната оценка. За дългосрочния мониторинг 
като най-подходящи са определени два от тези седем язовира – яз. Кавака при с. 
Паничери (община Хисар) и яз. Конуш (община Асеновград).  

 

1.2. Предварителна оценка на потенциалните проблеми, предизвикващи замърсяване и 
повишаване на еутрофикацията 

За събиране на предварителната информация за оценка на замърсяването и причините бяха 
проведени разговори, от една страна с кметове на населени места, а от друга с наематели на 
язовири. 

На базата на събраната информация могат да бъдат обобени основните причини за 
замърсяване и повишаване на еутрофикацията: 

 Вливане на битови отпадни води от населени места 

 Замърсяване с органична оборска тор от животновъдни обекти, най-често малки ферми, 
стопаните на които изхвърлят отпадъка в каналите и малките реки, снабдяващи 
съответния язовир 

 Замърсяване с отпадъци от мандри и малки производствени обекти 

 Замърсяване от неправилно хранене на рибата със зърнени, комбинирани и други 
фуражи, а в някои случаи с отпадъчни продукти от хранително-вкусовата промишленост; 

За извършването на предварителната оценка са проведени анкети с експерти, наематели на 
водоеми, кметове на населени места и др. На базата на събраната информация бе 
извършена оценка на всички негативни практики по отношение на влиянието им върху 
увеличаването на рисковете от еутрофикация. Негативните рибовъдни практики са 
групирани в три групи:  

 негативни практики свързани с храненето;  

 негативни практики свързани с торене; 

 негативни практики свързани със зарибяване.  

 

2. Събиране на информация за състоянието на популациите от рибоядни птици с висок 
консервационен статус и влиянието им върху рибостопанската дейност 

2.1. Подготвителен период 

 Анализ на нормативна база – съществуващи до момента компенсаторни механизми за 
компенсиране на щетите от рибоядни птици 

 Анализ на природозащитната нормативна база за опазване на видове рибоядни птици с 
висока консервационна стойност. 

 Преглед на информацията за актуалното състояние на популациите на ключови видове 
рибоядни птици на територията на проекта – Горнотракийската низина. Видове: голям 
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корморан, малък корморан, сива чапла, голяма бяла чапла, нощна чапла, малка бяла 
чапла и др. 

 Защитени зони по Натура 2000, в които се извършва рибостопанска дейност  

 Избор на водоеми във връзка с критериите на проекта. За това направление бяха 
въведени критерии, на които бяха подложени избраните по първо направление 7 
водоема, два от които отговаряха на основния критерий – водоемът да бъде обект на 
мрежата Натура 2000. Избраните водоеми са яз. Кавака при с. Паничери (община Хисар) 
и яз. Конуш (община Асеновград).  

 

2.2. Предварителна оценка  на концентрациите на рибоядни птици и 
потенциалното им въздействие върху рибовъдната дейност 

 Проведени бяха разговори и анкети с орнитолози, работещи по природозащитни проекти 
за гнездовата орнитофауна на територията на Горнотракийската низина. В рамките на три 
експедиции бяха извършени предварителни оценки на предвидените 7 язовира за 
наличие на големи концентрации и най-вече гнездови колонии. Потвърди се 
информацията, че избраните зони са с най-висока степен с концентрации на рибоядни 
птици, тъй като там има доказани големи колонии на рибоядни птици. Затова и тези два 
язовира бяха избрани за моделни.  

 Изработен беше план за провеждане на предвидения периодичен мониторинг.  
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Дейност 1.4. Актуализация на програмата за проучвателен мониторинг за 
1)интензивно отглеждане на риба в садки в дълбоките язовири и 2)аквакултури от 
пъстърва в проточни водоеми. 
 

Партньор   Институт по рибарство и аквакултури, Пловдив 
 

Период на изпълнение 1 месец  2 месец  3 месец  

                        
 

 

Информация за изпълнението на дейността: 
 

Екип от експерти: 1.Хидрохимия 

2.Химия на седименти 

3.Аквакултури и ихтиология 

 

4.Садково рибовъдство и астакология 
5.Екология на планктонни съобщества 

6. Зоопланктон и хлорофил-а. 

7. Патогенни микроорганизми. 

Описание на извършената работа: 

След извършения от партньорите по проекта анализ на информацията за натиск и 
въздействие от сладководно рибовъдство  е подготвен първоначален актуализиран вариант 
на програмата за проучвателен мониторинг в ПУРБ. Определени са язовирите, които ще 
бъдат обект на изследване като са използвани следните основни критерии: площ, обем, 
дълбочина: налични садкови стопанства; инвеститорски интерес, потенциал за аквакултурата 
и др. и са определени специфичните им особености от рибовъдна гледна точка. На базата на 
внимателна преценка е уточнено, че ще бъдат изследвани язовирите Батак, Цанков камък, 
Копринка и Кърджали. От посочените язовири най-натоварен с рибна продукция е язовир 
Кърджали, който е и най-дълго експлоатиран за отглеждане на риба в садки /над 30 г/. От 
малките язовири са определени яз. Конуш (с. Конуш) и като допълнителни алтернативи - 
яз.Леново (обл.Пловдив) и яз.Кавака (с. Паничери, обл.Пловдив). Окончателният избор на 
втория язовир е направен след допълнителен анализ за съществуващия натиск и 
въздействие (БДИБР) и консервационното значение на зоната от Натура 2000 и 
орнитофауната в нея (НПОЗБ). 
Актуализирана е програмата за проучвателен мониторинг, уточнени и актуализирани са 
изследваните показатели, определени са пунктовете за пробонабиране, дълбочините, от 
които ще се вземат проби, както и методите, които ще се прилагат за събиране и обработка 
на хидро-химичните, хидробиологичните – фито, зоо- и бентос, ихтиологичните, 
астакологичните и др. проби. Дефинирани са показателите за качеството на дънни 
седименти от реки и малки и дълбоки язовири, и методите, които ще се използват.  

Уточнена и определена е методиката на изследване на популациите на сладководните риби 
в определените язовири и река Широколъшка. В язовирите за улов на риба ще се използват 
мрежени уреди с различен диаметър на окото, а в реката ще се прилага електроулов. За 
извършването на дейностите по анализа на рибните популации ще се набавят съответните 
разршителни за риболов с научно-изследователска цел от ИАРА. 
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Обсъдени са предложения за допълнения и промяна на програмата за проучвателен 
мониторинг във връзка с натиска от индустриални емитери и населени места, земеделие, 
Натура 2000 зони и биологично разнообразие.  
Определени са параметрите, които ще се определят in-situ и в лабораториите на ИРА, 
Пловдив и БАН. 
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Дейност 1.5. Актуализация на програмата за проучвателен мониторинг за оценка на 
БЕК статус / потенциал на водните тела с рибовъдство 
 

Партньор Пловдивски униварситет „Паисий Хилендарски” 
 

Период на изпълнение 1 месец  2 месец  3 месец  

                        
 

 

Информация за изпълнението на дейността: 
 

Екип от експерти: 1.Експерт по макрофити 

2.Експерт по фитопланктон 

3.Експерт по биоакумулация 

Описание на извършената работа: 

През втори месец от изпълнението на проекта бе извършена актуализация на програмата за 
проучвателен мониторинг за оценка на БЕК статус/потенциал на водните тела с рибовъдство. 
В хода на изпълнение на целта бяха избрани 8 язовира (Батак, Копринка, Кърджали, Конуш, 
Паничери, Студен Кладенец, Тополница, Цанков камък) и 4 пункта на р. Широколъшка. 
Изборът на водните обекти за оценка на БЕК статус бе направен във връзка с постигане 
следните основни задачи: 

- Да бъде оценен БЕК статус по фитопланктон, макрофити и микробиология в 
планински язовири, в които има развито интензивно рибовъдство: яз. Батак (тип L3, 
код на ВТ BG3MA900L192); 

- Да бъде оценен БЕК статус по фитопланктон, макрофити и микробиология в големи 
дълбоки язовири, тип L11, обект на рибовъдство: Копринка (код на ВТ BG3TU900L047), 
Кърджали (код на ВТ BG3AR570L021);  

- Да бъде оценен БЕК статус по фитопланктон и макрофити в малки и средни равнинни 
язовири тип L17 с развито рибовъдство: Конуш и Паничери; 

- Да бъде оценен БЕК статус по фитопланктон, макрофити и микробиология в 
новоизграден язовир с потенциал за рибовъдство: яз. Цанков камък; 

- Да бъде оценен БЕК статус по макрофити и микробиология в условия на речно рибно 
стопанство: р. Широколъшка (землището на с. Беден, община Девин).  

- Да бъде оценен биоакумулационния капацитет на избрани видове риба в язовири, 
подложени на хронично замърсяване с тежки метали и токсични елементи: яз. 
Кърджали, яз. Студен кладенец (тип L11, код на ВТ BG3AR350L010), яз. Тополница.  

 При избора на водни тела и пунктове за пробонабиране са използвани собствени 
научни проучвания, данни от провеждания мониторинг от лабораториите към ИАОС от 
програмите за контролен и оперативен мониторинг, както и от изпълнени/изпълнявани към 
момента обществени поръчки.  

 Обектите на изследване за биоакумулация: шаран и костур са избрани, изхождайки от 
следните съображения. Двата вида са едни от най-широко разпространените видове, както в 
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района на изследването, така и в цялата страна, като са обект на спортен и стопански 
риболов. Избраните видове риби се отнасят към различни трофични нива на водните 
екосистеми, което дава възможност за проследяване на трансфера на изследваните тежки 
метали. 

 Избраните за изследване органи са хриле (жизненоважен орган, заемат повече от 

50% от повърхността на цялото им тяло), черен дроб (орган лесно податлив на 

негатините ефекти на вредните вещества) и мускул (с оглед оценка на риска за здравето 
на човека).  

 След като бе направен избора на обектите за проучвателен мониторинг, бяха 
фиксирани пунктовете за наблюдение, респективно броя проби, които са необходими за 
оценка на БЕК статус/потенциал (Табл. 1.5.1 и Табл. 1.5.2).  

  БЕК/брой проби  

№ име на ВТ Фитопланктон* Макрофити** Микробиология*** 

1 Цанков камък       

  Среда 1 2 5 

  Опашка 1 1 0 

2 Копринка    

 при садки 1 4 5 

 извън садки 1 2 5 

 Стена 1 0 5 

3 Батак       

  при садки 1 4 5 

  извън садки 1 4 5 

  Стена 1 0 5 

  Опашка 1 0 0 

 4 Кърджали     

 при садки 1 4 5 

 извън садки 1 4 5 

 Стена 1 0 5 

5 Конуш       

  Среда 1 1 0 

  при заустване на ОВ 1 0 0 

6 Паничери    

 Среда 1 1 0 

 при заустване 1 0 0 

 7 р. Широколъшка       

  пункт 1 0 1 2 

  пункт 2 0 1 2 

  пункт 3 0 1 2 

  пункт 4 0 1 2 



FINANCIAL MECHANISM OF THE EUROPEAN ECONOMIC AREA 2009 – 2014 

ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО 

ПРОСТРАНСТВО 2009-2014 

Провеждане на програма за проучвателен мониторинг за оценка на натиска и въздействието на рибовъдството върху 
повърхностните водни тела и актуализация на програмата от мерки в Плана за управление на речните басейни в 

Източнобеломорския район  

FISHFARMING 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешни води” на 
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. 
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Бенефициента и при никакви обстоятелства не може да се приема, 
че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и 
Програмния Оператор на Програма BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешни води  “ 

 Стр. 33 

Табл. 1.5.1. Актуализирана програмата за проучвателен мониторинг за оценка на БЕК 
статус/потенциал на водните тела с рибовъдство–Част 1-БЕК. 

Легенда: * - Смесена проба от еуфотичната зона; ** - Числото отразява броя трансекти. 
Посоченият брой трансекти и тяхното местоположение търпи промени; *** - По 5 проби (0.5 
m; 10 m; металимнион; придънна; седимент) с изкл. на р. Широколъшка, където са по 2 
проби. 

№ име на ВТ/вид Cyprinus carpio Perca fluviatilis 

 Орган хриле ч.дроб мускул хриле ч.дроб мускул 

1 Кърджали-среда 1 1 1 1 1 1 

2 Студен кладенец-среда 1 1 1 1 1 1 

3 Тополница-стена 1 1 1 1 1 1 

 

Табл. 1.5.2. Актуализирана програмата за проучвателен мониторинг за оценка на БЕК 
статус/потенциал на водните тела с рибовъдство-Част 2-Биоакумулация.  
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Дейност 1.6. Актуализация на програмата за проучвателен мониторинг за оценка на 
въздействието от полу-интензивно рибовъдство върху водните обекти и защитени 
птици в Натура 2000 зони. 
 

Партньор Сдружение с нестопанска цел „Зелени Балкани”, Пловдив 
 

Период на изпълнение 1 месец  2 месец  3 месец  

                        
 

 

Информация за изпълнението на дейността: 
 

Екип от експерти: 1.Експерт по орнитология във влажни зони и Натура 2000 зони 

2.Технологии за полуинтензивно рибовъдство 

 

Описание на извършената работа: 

1. Методи за мониторинг и оценка на еутрофикацията в областта на полуинтензивното 
рибовъдство: представяне на експресна методика за оценка на риска от еутрофикация за 
оценка на негативно въздействие от сладководно рибовъдство.  

Стандартните изследвания за процесите на еутрофикация, включват анализ на различни 
елементи за качество (биологични и ФХ) и много показатели свързаните с тези процеси ФХ 
показатели (общи и биогени). Тази подробна оценка ще бъде извършена за целите на 
проекта от екипите на Института по рибарство и аквакултури и Пловдивски университет. За 
провеждане на стандатрните изследвания е необходим голям екип от експерти, което 
определя значителните разходи за транспорт, пробонабиране и анализ на биологични и ФХ 
показатели. Друг сериозен недостатък при подобни изследвания е, че резултатите от тези 
изследвания не могат да се получат веднага, а в най-добрия случай със закъснение от 24 
часа (време, през което се предполага, че наемателят на язовира трябва да извика 
лаборатория, за да осъществи измерването на показателите на место и да взама проби за 
анализ в специализирана лаборатория).  

В повечето случаи такова закъснение може да бъде фатално, тъй като при силни цъфтежи и 
рязка промяна на атмосферното налягане могат да се получат т.н. „замори” и не само да 
пострада рибата на рибовъда, но и рязко да бъдат влошени екологичните показатели на 
водоема, предизвикани от бързата смърт на водораслите. Друг чест случай, който не може 
да бъде хванат при стандартните методи, това е замърсяването от малки животновъдни 
ферми, които не са изградили необходимите съоръжения. Най-често става въпрос за 
измиване на обори или платформи, което обикновено става  много рано сутринта. При 
малки и средни язовири това доста често срещано явление може значително да повиши 
рисковете от еутрофикация.  

За да бъдат избегнати тези неудобства и за да може рибовъдите сами да следят рисковете от 
органично замърсяване НПОЗБ предлагат използването на набор от евтини цветни тестове, 
произведени за нуждите на акваристиката. Методът е своеобразна иновация, тъй като 
позволява ползването му от неквалифицирани лица – наематели на язовири. Той е 
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презентиран на проведената пресконференция на 26 май и семинара на 08-10.07.2015 г. 
Тази идея е тествана в практиката от НПОЗБ и има следните предимства: 

 Цената на измерването на един показател независимо какъв, например NO3, PO4, O2 
или pH,  варира от 0,3 до 0,4 лв. Аналогично измерване по стандартни или сертифицирани 
методи варира от 15 до 30 лв. или 100 пъти по-скъпо. 

 Тестовете са на разположение на самия наемател, който сам може да осъществява 
измерванията и няма нужда да плаща на лаборанти или специалисти.  

 Най-важното предимство е, че при наличие на симптоми (силен цъфтеж, навлизане на 
замърсени води от ферми и др.) наемателят може своевременно да извърши измервания и 
да предприеме някакви мерки.  

 Съществено предимство е, че при наличието на системно замърсяване, установено 
чрез цветните тестове, наемателят може да даде ценна информация на Басейнова дирекция 
и РИОСВ, които да предприемат мерки за санкциониране на нарушителите. 

 Недостатък на представената методика е сравнително ниската достоверност на 
резултатите, както и отчитането само на ориентировъчни стойности за отделните 
показатели, които не могат да се използват за точни оценки на базата на класификационната 
система за оценка на екологично състояние. Съществува и риск от неправилно съхранение 
на тестовете, при което може резултатите да не отразяват действителното състояние на 
водоема. За тази цел са осигурени указания за тяхното съхранение и ползване, които ще 
бъдат спазвани по време на извършваните мотниторингови мисии. 

Във връзка с предварителното тестване на иновативния експерсен метод той бе приложен 
на на 3 язовира (Яз. Кавака, яз. Конуш и яз. Генерал Николаево). При мониторинговите мисии 
на НПОЗБ ще се извършва измерване на посочените ФХ показатели по предложения 
експресен метод, като резултатите ще бъдат съпоставени с изследванията, извършени от 
другите партньори по проекта. 

Във връзка с предложения метод са уточнени точките за пробовземане на двата язовира, на 
които ще се провежда периодичен мониторинг на базови показатели (разположени в 
опашната част и при стената на язовирите) 

 

2. Мониторинг и методи за оценка на рибоядните птици и биологичното разнообразие 

 Обсъдени и уточнени бяха подходите и методиките за извършване на периодичен 
мониторинг. Извършена бе следната дейност: 

 Избор на ключови видове, които са застрашени от рибовъдната дейност (подредени по 
въздействието оказано върху популациите им): голям гмурец, малък корморан, малка бяла 
чапла, голяма бяла чапла,  гривеста чапла, малък гмурец, сива чапла и малък воден бик. В 
хода на дискусиите, предложените видове като къдроглав пеликан и ръждива чапла, бяха 
отхвърлени като изключително редки и нетипични за водоемите, разположени на 
територията на БД ИБР – Пловдив; 

 Избор на ключови видове рибоядни птици, които нанасят загуби на рибовъдите. 
Постигнато бе съгласие за избора на 7 ключови вида, подредени по влиянието, което 
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оказват върху рибовъдството: голям корморан, сива чапла, малък корморан, голяма бяла 
чапла, нощна чапла, малка бяла чапла и голям гмурец. Редки видове като ръждива чапла, 
къдроглав пеликан, гривеста чапла и малък гмурец не са включени в този списък, тъй като 
влиянието, което оказват върху рибните популации е пренебрежимо малко. 

  Уточнени са методите за мониторинг във връзка с оценка на числеността на ключовите 
видове по І-ва и ІІ-ра група (метод за полеви наблюдения по определени за всеки язовир 
маршрути). 

 Уточнени са подходите за събиране на информация за въздействието на рибоядните 
птици върху рибовъдната дейност (брой на птиците, които се изхранват в райна на язовира, 
период на присъствие, определяне на индивидуални норми за консумирано количество 
риба за 1 денонощие за всеки вид, допълнителни щети нанасяни при храненето на чапли и 
корморани върху по-едрите екземпляри от отглежданите видове риба и др.).  
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Дейност 1.7. Окончателно преразглеждане и приемане на актуализирана програма 
за за мониторинг с цел включване в проекта на ПУРБ 
 

Бенефициент   Басейнова дирекция Източнобеломорски район 
 

Период на изпълнение 1 месец  2 месец  3 месец  

                        
 

 

Информация за изпълнението на дейността: 
 

Екип от експерти: 1.Рибна фауна и Натура 2000 зони. 

2.Експерт по мониторинг на 
водите. 

3. Експерт по земеделие. 

4.Индустриален натиск и ФХ въздействие. 

5.Натиск от населени места. 

6. ГИС експерт. 

Описание на извършената работа: 

Окончателното преразглеждане на изготвената по проекта предварителна Програма за 
проучвателен мониторинг бе извършено чрез постоянни консултации с партньорите през 
втория месец от проекта относно 1) предложените водни тела/водни обекти, 2) оценката 
относно значимостта на антропогенния натиска в тях, 3) химичното и екологично състояние, 
3) предложените мониторингови пунктове и показатели 4) оценката на комбинирания ефект 
от рибовъдство в зоните от Натура 2000 и общото съответствие на програмата с целите на 
проучвателния мониторинг в ПУРБ на ИБР. 

1. Окончателно определяне на водните тела/ обекти. След преразглеждане на програмата 
бяха определени 9 бр.  водни тела/обекти, които ще бъдат включени в нея: 

№ Код на ВТ Име на ВТ Натиск от аквакултури и антропогенна дейност 

1  BG3MA900L192  Язовир Батак  Садково рибовъдство и замърсяване от курортна зона 

2 
 

 BG3MA600L134 
 

 Язовир Цанков камък 
 

Замърсяване с непречистени отпадъчни води от гр.Девин - 
инвестиционни намерения за садково рибовъдство 

3  BG3TU900L047  Язовир Копринка  Садково рибовъдство 

4  BG3AR570L021  Язовир Кърджали  Садково рибовъдство и изследване на биоакумулация 

5 
 
 

 Част от ВТ 
BG3MA300R072 
 

  
Язовир Конуш 
 

 Полунтензивно рибовъдство, заустване на отпадъчни води 
от населени места, голяма чаплова колония в района на 
язовира 

6 
 

 BG3MA500L125 
 

 Язовир Паничери / Кавака 
 

 Полунтензивно рибовъдство и малка чаплова колония в 
района на язовира 

7 
 

 BG3AR350L010 
 

 Язовир Студен кладенец 
 

Замърсяване с отпадъчни води от индустриални източници 
и от гр.Кърджали – изследвани на биоакумулация 

8 
 

 BG3MA800L160 
 

 Язовир Тополница 
 

Замърсяване с отпадъчни води от индустриални източници 
и населени места – изслезване на биоакумулация 

9 
 
 

 BG3MA600R141 
 
 

Река Широколъшка преди 
вливане в яз.Цанков камък -
Рибарници Девин 1,2,3 

 Интензивно рибовъдство в изкуствени проточни басейни 
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При избора на водните тела с интензивно садково рибовъдство яз. Жребчево бе заменен с 
яз. Кърджали по следните причини: 

- Слабият натиск от рибовъдство в яз.Жребчево и забраната в ПУРБ за разширяване на 
площите със садково рибовъдство поради определената зона за защита на птици в 
Натура 2000 и режима в нея; 

- Силният натиск от садково рибовъдство в яз.Кърджали и по-голямата налична база от 
проведени изследвания през последните години, която ще помогне за по-точна 
оценка на капацитета на водното тяло и оценка на процесите на еутрофикация. 

Допълнително бе обсъдено предложение от партньор ИРА за смяна на яз.Паничери с яз. 
Езерово, където се осъществява полуинтензивно рибовъдство, но то бе отхварлено поради 
факта, че в яз. Езерово се вливат непречистените води от с. Тополово чрез река Чинар дере 
(идентичен случай с яз. Конуш), а в яз. Паничери липсва антропогенен натиск от заустване на 
отпадъчни води от населени места.  

1. Проверка на оценката за значимост на антропогенния натиск върху водните тела. 

За предложените водни тела бе извършена нова проверка за значимостта на антропогенния 
натиск от селско стопанство, индустрия и населени места: 

А) Натиск от селско стопанска дейност (земеделие и пасищно животновъдство) с по-голямо 
значение може да се идентифицира при язовирите с полуинтензивно рибовъдство (яз.Конуш 
и яз.Паничери). Това се дължи на тяхната малка площ, която може да се повлияе в по-голяма 
степен от биогените, постъпващи дифузно от околните площи. Въпреки това оценката за 
значимостта на този натиск на база на изчислените товари показва, че той не може да се 
отрази съществено върху тяхното екологично състояние. За големите язовири, включени в 
програмата за проучвателен мониторинг натискът от селско стопанство е оценен като 
незначителен поради ограничените обработваеми площи и екстензивното животновъдство в 
техния водосбор, както и поради големия размер на тези водни тела. Рибарниците на 
р.Широколъшка се намират в планински район със слабо развито земеделие и 
животновъдство, което на практика не оказва натиск върху водното тяла чрез внасяне на 
биогени. 

Б) Натискът от индустриални отпадъчни води е най-значим в язовирите Тополница и Студен 
Кладенец и затова те са включени в програмата за биоакумулация. За яз. Тополница е 
характерно сирното замърсяване с мед, както и други метали и арсен (в миналото) 
постпващи в горната част от водосбора на р. Тополница. Силен натиск от индустриални 
отпадъчни води води се отбелязва и в яз. Студен кладенец, тъй като в него се заустват 
отпадъчните води от Горубсо-Кърджали, ОЦК-Кърджали, както и всички индустриални 
предприятия, включени в канализацията на гр. Кърджали, която е без изградена ПСОВ. По 
тази причина в първонабно предложения вариант на програмата за биоакумулация 
присъстваха двата язовира. 

При последната разглеждане на програмата в нея бе включен и яз. Кърджали поради 
силното замърсяване на водите в горната част от водосбора на Арда от рудодобив и 
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рудопреработка. Въпреки, че през последните години във водите на язовира не се 
наблюдават сериозни отклонения от нормите за метали, натрупванията на седименти с 
високо съдържание на специфични замърсители и приоритетни вещества е факт и по тази 
причина този язовирът бе предвиден за изследване на биоакумулация на метали в риби. 

В) Натискът от отпадъчни води от населени места може да се определи като значим в яз. 
Цанков камък (канализация без пречистване от гр. Девин), яз. Батак (дифузно замърсяване от 
курортния комплекс Цигов чарк) и яз. Конуш (от 3 населени места във водосбора на язовира).  

 Язовир Цанков камък е въведен в експлоятация в началото на 2013 г., като до този 
момент отпадъчните води от гр. Девин са били подложени на естествено самопречистване в 
планинския участък на река Въча до вливането и в яз. Въча. След завиряването на язовир 
Цанков камък самопречиствателната способност е силно намалена, поради което се 
предполага, че неговият капацитет за сладководно рибовъдство е твърде ограничен или 
напрактика липсва. Този факт, както и проявеният интерес към садково рибовъдство е 
причина този язовир да бъде включен в програмата за проучвателен мониторинг. 

 Язовир Батак в миналото е бил блато и затова носи белези на естествено еутрофен 
водоем (с фин органичен субстрат и развита на водна растителност). Допълнително 
замърсяване с биогени (дифузно и точково) предизвиква разрастващият се курортен 
комплекс Цигов чарк в опашната част на язовира. Това причинява и масовото обрастване с 
макрофитна растителност и повишаването на концентрацията на биогените. През последните 
2 години бе изградено 1 садково стопанство, като има издадени разрешителни за още 4 и 
затова язовирът бе включен в програмата за проучвателен мониторинг във връзка с 
интензивно садково рибовъдство и натиск от населени места. 

 Язовир Конуш е типичен малък равнинен язовир (тип L17) в който се наблюдава 
комбиниран натиск от заустване на отпадъчни води от населени места и разположената в 
съседство най-голяма чаплова колония в Тракийската низина, наброяваща около 800 гнезда. 
В тази ситуация под въпрос е каква е ролята на извършваното полуинтензивно рибовъдство в 
язовира – като допълнителен натиск или като пречистващ органичното замърсяване фактор. 
Въпреки, че яз. Конуш не е определен като водно тяло поради малките си размери, той е 
показателен за оценката на ефекта от рибовъдни дейности в сравнение с другия малък 
язовир – Паничери, в който липсва друг заничм антропогенен натиск освен рибовъдството. 

 Извършеният допълнителен подробен анализ за антропогенния натиск в трите 
язовира потвърди първоначалното им включване в програмата за мониторинг. 

 

2. Окончателно преразглеждане във връзка с комбинирания ефект от рибовъдните 
дейности и зоните за Натура 2000. 

 Един от доводите яз. Паничери да не бъде заменен с яз. Езерово в програмата за 
проучвателен мониторинг е наличието на защитена местност с чаплова колония в близост до 
яз.Паничери. Нейната ограничена численост (около 50 гнезда) е добър мотив за избора на 
язовира, тъй като натискът от рибоядните птици върху рибовъдното стопанство е ограничен 
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и е в противовес с голямата колония от чапли до яз.Конуш. Тук е значително по-благоприятно 
прилагането на мерки за защита на птиците, които да са съвместими и с целите на 
рибовъдството. По този начин яз.Паничери може да се окаже добър пример за 
полуинтензивно отглеждане на риба и затова той бе оставен в програмата за проучвателен 
мониторинг. При окончателния преглед на програмата за проучвателен мониторинг бе 
извършен и анализ на методологията за мониторинг на рибоядни птици, която е част от 
мониторинговите мисии, провеждани от НПОЗБ.  

 

3. Проверка на програмата за проучвателен мониторинг във връзка с разположението 
на мониторинговите пунктове и показателите за мониторинг върху водните тела. 

 При подготовката на първоначалната програма за мониторинг бе възприета следната 
схема за разположението на пунктовете за мониторинг: 

 А) При язовирите със садково рибовъдство – по 3 пункта: непосредствено до садките 
за интензивно рибовъдство (в посока на течението) до 200 м от садките и на стената на 
язовира, като последният пункт обикновено съвпада с мониторингов пункта от мрежата на 
НСМОС към МОСВ. При мониторинга на макрофити позицията на пунктовете ще се определя 
от развитието на макрофитната растителност в зоните на садковите стопанства и около 
стената на язовирите. 

 Б) При малките язовири с полуинтензивно рибовъдство програмата за мониторинг 
включва по 1 пункт за мониторинг в близост до стената, като отново изключението за 
макрофити е валидно и тук. 

 В) За трите рибовъдни стопанства за отглеждане на пъстърва в проточни водоеми на 
р.Широколъшка са определени 4 пункта – преди първото стопанство (Девин 1), за да се 
оцени състоянието преди натиска от рибовъдни дейности и след всеки рибарник.  

 Г) В програмата за биоакумулация са предвидени по 1 пункт в трите язовира 
(яз.Тополница – стена, яз. Кърджали – среда, и яз. Студен кладенец – среда). Предвидено е 
да се вземат проби и от садковите стопанства, за да се оценят процесите на биоакумулация и 
при рибите, които нямат контакт със седименти от язовира и се изхранват само с внесена 
отвън храна. При всеки вид риби ще се вземат проби от 3 вида тъкани и органи – хриле, 
мускул и черен дроб, за да се проследи спецификата на акумулация в зависимост от 
функциите на различните органи/тъкани. 

 По отношение на показателите, които ще се наблюдават:  

 Д) За да се определи ефекта от натиск и въздействие от садково рибовъдство ще се 
извършват пълни изследвания на биологичните параметри (фитопланктон, зоопланктон,  
макрофити, макрозообентос и ракообразни, риби, микробиологични показатели), както и 
определен пакет от общи ФХ показатели: 

- р-рен кислород, температура, рН, елестропроводимост, общ азот, амониев азот, нитратен 
азот, общ фосфор, ортофосфати.  
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 При извършения окончателен преглед на програмата БДИБР предложи включването 
на още 2 ФХ показателя, за които има определени норми в класификационната система за 
екологично състояние – нитритен азот и БПК5. При дискусията с партньорите се стигна до 
мнението, че нитритния азот е твърде нетрайна форма и бързо се превръща в нитратен азот 
и затова на практика е трудно да се констатира в значими количества. За БПК5 е характерно, 
че този анализ трябва да се извършва веднага след вземането на водната проба и при 
продължителна експедиции (2-3 дни) резултатите от този анализ няма да са представителни. 
Друг вариант за извършване на този анализ е транспортиране на водната проба с куриер до 
външна лаборатория, но за това не са предвидени средства в проекта. По тези причини 
предложението ще подлежи на допълнително обсъждане след провеждане на първата 
мониторингова мисия и уточняване на възможностите за представително провеждане на 
анализ на води за БПК5. 

 След извършеното преразглеждане на програмата за мониторинг тя бе приета от 
партньорите по време на тридневния семинар за представяне на иновативни практики и 
методологии за мониторинг във връзка с оценка на натиска и въздействието от сладководно 
рибовъдство. Програмите за мониторинг за биоакумулация, орнитологичен мониторинг в 
малки язовири бяха съгласувани през месец юни, 2015 за да се даде възможност те да 
стартират своевременно поради изискванията за сезонно извършване на наблюдения и 
вземане на проби. 

 Окончателният вариант на програмата за проучвателен мониторинг е представена във 
формат Excel за всяко от избраните водните тела (Приложениие 1.7.1_FISHFARMING_Програма 
за проучвателен и собствен мониторинг).След проведените консултации на проекта на ПУРБ 
окончателният вариант на програмата е включен като приложение в Раздел 4 на ПУРБ на ИБР. 
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Дейност 1.8-1.11. Провеждане на три дневен семинар за представяне на иновативни 
методологии за вземане и анализ на проби. 
 

Партньори Басейнова дирекция Източнобеломорски район 

International Research Institute of Stavanger 

Институт по рибарство и аквакултури, Пловдив 

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” 

НПО „Зелени Балкани” 
 

Период на изпълнение 1 месец  2 месец  3 месец  

                        
 

 

 

Описание на извършената работа: 

Тридневният семинар за представяне на иновативни практики за мониторинг и анализ на 
проби осигури възможност за представяне опита на партньорите по проекта във връзка с 
провеждани изследвания, оценка на състоянието, планиране и провеждане на мониторинг в 
областта на сладководното рибовъдство. Семинарът бе проведе през втората седмица на 
месец юли 2015 (8-10.07.2015), като в програмата  бяха включени 3 основни части, 
предвижащи следните дейности (Приложение 1.8.1 Работна прогама на семинара):  
1) представяне на опита на партньорите (първи ден); 
2) посещение на рибовъдни стопанства за запознаване с използваните технологии за 
интензивно и полуинтензивно рибовъдство (през втория ден); 
3) финална дискусия относно използване на резултатите от проекта при подготовката на 
ПУРБ и неговото прилагане в периода 2016-2021 г. (през третия ден).  
По време на дискусиите през трите части на семинара акцентът бе поставен върху следните 
ключови въпроси:  

- Необходимост от подобрение на използваните в България методологии и нормативна 
база във връзка с провеждането на мониторинг за оценка на натиска и въздийствието 
от сладководното рибовъдство 

- Прилагане на успешни практики от Норвегия и Исландия, използвани от норвежкия 
партньор IRIS 

- Прилагане на резултатите от проекта при подготовката и изпълнението на втория 
ПУРБ (2016-2021 г.) 

 
1. Дейности по организация на тридневния семинар. 

 За провеждането на семинара бяха осигурени всички необходими условия (зала, 
храна, превод и транспорт) като за целта бе ангажиран най-добрият хотел в централната част 
на гр.Пловдив – х-л „РАМАДА-ТРИМОНЦИУМ”.  
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Осигуреният превод от български на английски език позволи провеждането на пълноценна 
дискусия между българските партньори и експертите от IRIS при представяне на успешните 
практики и методологии за мониторинг. 

2. Участие на експертите от БДИБР - представяне на: цели, дейности и очаквани 
резултати от проекта, опита на БДИБР при 2) подготовката и изпълнението на 
мерките в ПУРБ, свързани с отглеждането на аквакултури, 3) оценката на данните от 
мониторинг за водните тела и 4) анализ на съществуващите процедури и правно 
основание за издаване на разрешителни за аквакултури и извършване на контрол  

 През първия ден на семинара (08.07.2015) пред партньорите бяха представени 
основните аспекти в дейността на БДИБР, свързани с изпълнението на проекта. Семинарът бе 
открит с две уводни презентации, представящи:  

1) подготовката и изпълнението на мерките в ПУРБ за управление на дейностите, свързани с 
отглеждане на аквакултури и 2) подготвената програма за проучвателен мониторинг в 
първия ПУРБ и връзката с целите, дейностите и очакваните резултати от проекта. 
 Презентациите определиха основният акцент при провеждане на семинара и 
изпълнението на проекта: необходимостта от прилагане на проектните резултати при 
подготовката и изпълнението на втория ПУРБ. 

 3) Бе представен подходът за оценка на натиска върху водните тела, включени в 
програмата за проучвателен мониторинг по проекта, оценката на данните от мониторинг при 
определяне на екологично и химично състояние, което е база за дефиниране на значимите 
проблеми и подготовката на програма от мерки в ПУРБ за тяхното решаване 

 4) Бе извършен анализ на съществуващите процедури и правното основание за 
издаване на разрешителни за аквакултури и извършване на контрол, както и на 
съществуващите пропуски на законодателството в България, които определят една от 
важните цели на проекта – формулиране на предложения за нормативни промени, които ще 
подобрят процеса на управление на дейностите по отглеждане на аквакултури  
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Снимка БДИБР-1. Откриване на семинара с 
презентация за проекта 

 

Снимка БДИБР-2. Представяне на програмата 
от мерки в първия ПУРБ. 

 

Снимка БДИБР-3. Представяне на подходите 
за оценка на натиска и състоянието на водни 
тела с рибовъдство.  

 

Снимка БДИБР-8. Запознаване с нормативните 
изисквания и процедури в БГ за издаване на 
разрешителни и контрол на рибовъдството. 

 

 

3. Участие на експертите от IRIS - представяне на иновативни методологии за вземане 
на проби и анализ на проби: представяне на добри практики от Норвегия за 
иновативни методологии за 1)вземане на проби и 2) лабораторни анализи. 

 В тридневния семинар взеха участие двама експерти от екипа IRIS – координаторът 
Mr.Thorllfur Agustsson и експертът по бентосни съобщества Mr.Thorllfur Eriksson. Основната 
мисия на експертите бе свързана с представяне на методологиите за вземане на проби и 
лабораторни анализи в Норвегия и Исландия. 

В своите презентации експертите от IRIS представиха: 

1. Опитът в Норвегия при оценката на риска за околната среда при отглеждането на 
аквакултури (Приложение 1.9.1. Norwegian aquaculture risk assessment, Th.Agustsson). В 
презентацията е направен прегледа на научно-приложната дейност и проектите по 
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които работи IRIS - в областта на морската екология, отглеждането на аквакултури, 
оценка на водните екосистеми и въздействието от антропогенни дейности, 
биотехнологии и биопродуктивност. 

2. Мониторинг на бентосни съобщества при отглеждането на аквакултури (Приложение 
1.9.2. Monitoring benthic diversity in Aquaculture, Th.Eriksson). Представена е 
методологията за подготовка на програмите за мониторинг, апартурата и методите за 
вземане и лабораторен анализ на проби, методи за пречистване на отпадъчни води от 
рибовъдство, акумулация на седименти от рибовъдни дейности – методи за вземане 
на проби и анализ на седименти. 

3. Методики за провеждане на мониторинг в реално време и за оценка на промените в 
дълбоководните екосистеми (Приложение 1.9.3. Emerging sensor technologies and 
deep-water cabled observatory: the future of doing baseline oceanography and 
environmental monitoring, Th.Eriksson). Представени са най-новите методи за 
мониторинг на дълбоководни екосистеми в реално време, уреди за вземане на 
проби, установяване на токсичност чрез биосензори. Методите дават възможност в 
реално време да се измерват промените във водните екосистеми и са практични за 
прилагане при оценка на въздействието от аквакултури в дълбоки язовири. 

4. Представяне на процеса на отглеждането на аквакултури в Исландия (Приложение 
1.9.4. Aqucuture in Iceland an overview, Th.Agustsson 

При проведените дискусии експертите от IRIS представиха подробно методиката за оценка 
на капацитета на водните тела във връзка с отглеждане на аквакултури, както и 
законодателството в Норвегия и Исландия в тази област.  

 

Снимка IRIS-1. Презентация на Th.Agustsson. 
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Снимка IRIS-2. Презентация на Th. Eriksson. 

 

 

5. Участие на експертите от Института по рибарство и аквакултури в Пловдив и 

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” - представяне на иновативни 
методологии за мониторинг на въздействието от рибовъдни дейности: 
представяне на най-добрите практики на ЕС за наблюдение в дълбоките 
язовири 

На работната среща са представени следните презентации за въздействието от рибовъдство 
върху качеството на водата: 

 в пъстървови стопанства, разположени на реки   

 шарановъдството в басейни и малки язовири 

 садковото рибовъдство в големи язовири 
Снимка ИРА-1. Презентации за пъстървови 
стопанства и мониторинг на ихтиофауна 

 

Снимка ИРА-2. Презентации за садково 
рибовъдство и мониторинг на ракообразни 
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Представена е информация за методите на мониторинг във връзка с оценка на натиска и 
въздействието от сладководно рибовъдство:  

 на физико-химичните параметри на водата; 

 основни химични параметри на дънните седименти; 

 анализ и проучване на таксономичния състав, количествената, пространствена и 
времева динамика в развитието на фитопланктонните съобщества в дълбоките 
язовири.  

 съвременна методология, свързана с пробонабирането и определянето на 
зоопланктона в язовири и бентосните съобщества в реки; 

 методиките за изследване на патогенни микроорганизми във вода и риби. 

Снимка ИРА-3. Презентация за 
хидрохимичен мониторинг. 

 

Снимка ИРА-4. Презентация за мониторинг 
на зоопланктон, зообентос и хлорофил А. 

 

Експертите от партньор ПУ представиха информация във връзка с методите за мониторинг и 
оценка на биологичните елементи фитопланктон и макрофити, мониторинг на 
микроорганизми и биоакумулация в риби. 
 

Снимка ПУ-1. Презентация за мониторинг 
на БЕК Фитопланктон. 

 

Снимка ПУ-2. Презентация за 
биоакумулация. 
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6. Участие на експертите от НПО „Зелени Балкани”.  

1. Събиране и анализ на информация за водните тела, в които се практикува 
полуинтензивно рибовъдство и технологиите, които се използват. В първата част от 
резентацията е представена следната информация: 

 Събиране на информация за проекта (библиографска информация, нормативна база, 
проведени разговори с експерти, наематели на водоеми и кметове на населени местна  
във връзка с негативни практики при хранене на рибата, торене и замърсяване на 
водоемите, създаващи потенциална заплаха от повишаване на еутрофикацията) 

 Резултати от експертни оценки на базата на която първоначално са определени 6 
язовира, отговарящи на критериите и целите на проекта от които са избрани два язовира, 
на които е подходящо да провежда периодичен мониторинг и пробонабиране – яз. 
Конуш и яз. Кавака 

 Резултати от предварителна оценка на основните причини на замърсяване и повишаване 
на еутрофикацията - селектирани са 5 ключови причини за замърсяване и повишаване на 
еутрофикацията 

 Извършена оценка на негативните рибовъдни практики предизвикващи замърсяване и 
еутрофикация. Направени предварителни оценки на:  

- негативни практики свързани с храненето;  
- негативни практики свързани с торене; 
- негативни практики свързани със зарибяване.  

2. Събиране на информация за състоянието на популациите от рибоядни птици с висок 
консервационен статус и влиянието им върху рибостопанската дейност. Представена е 
информация за: 

 Нормативни документи за наличие на компенсаторни механизми за компенсиране на 
щетите от рибоядни птици и за актуалното състояние на конкретни видове рибоядни 
птици с висока консервационна стойност - голям корморан, малък корморан, сива чапла, 
голяма бяла чапла, нощна чапла и малка бяла чапла (ключови видове) 

 Избраните критерии за оценка на водоеми с високо биологично разнообразие.  

 Определени две зони на които се извършва дългосрочен мониторинг на числеността и 
влиянието на рибоядните птици върху рибостопанската дейност – яз. Конуш и яз. Кавака 

 Извършена кратка предварителна оценка на потенциалните загуби причинени от 
рибоядни птици в двата моделни язовира. 
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Снимка НПОЗБ-1. Презентация за технологии за 
полуинтензивно рибовъдство и защитени 
водолюбими птици в Натура 2000 зони 

 

 

7. Посещение на рибовъдни стопанства за интензивно и полуинтензивно сладководно 
рибовъдство (09.07.2015). През втория ден на семинара бе организирано посещения на два 
от обектите, включени в програмата за проучвателен мониторинг - най-голямото стопанство 
на Балканския полуостров за отглеждане на есетра в яз. Кърджали и стопанство за 
полуинтензивно отглеждане на риба в яз.Конуш, в съседство на което се намира най-
голямата чаплова колония в Тракийската низина. Посетените рибовъдни стопанства са 
характерни по отношение на прилагането на рибовъдни технологии, за които по проекта 
трябва да се тестват новите методологии за оценка на натиска и въздействието от рибовъдни 
дейности. Запознаването на партньорите с тях осигури нагледна представа за връзката 
между представените през първия ден на семинра успешни практики и методи за 
мониторинг и обектите, за които те ще бъдат прилагани.  

Снимка БДИБР-5. Наблюдение на чаплова 
колония в рибовъдно стопанство „Конуш” 

 

Снимка БДИБР-6. Рибовъдно стопанство 
„Конуш” 
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Снимка БДИБР-7. Садково стопанство за 
отглеждане на есетрови риби в яз.Кърджали.  

 

Снимка БДИБР-8. Запознаване с технологията за 
отглеждане на есетрови риби. 

 

 

По време на заключителната дискусия на семинара между партньорите (10.05.2015 г.) бе 
обсъдено прилагането на иновативните методологии, които се очакват от проекта, 
изполването им при подготовката и изпълнението на втория ПУРБ на ИБР, както и 
организацията за изпълнение на втория етап от проекта – програмата за проучвателен 
мониторинг. Дискусията предизвика противоречиви експертни мнения по отношение на 
рестриктивността на мерките, които е необходимо да се наложат за ограничаване на натиска 
и въздействието от рибовъдни дейности върху водните тела. В нея активно се включиха 
експертите на норвежкия партньор IRIS с обсъждане на конкретни казуси, свързани с 
прилагането на методологиите в Норвегия и постигането на обществен консенсус за мерките 
за регулиране на рибовъдните дейности. 

     

Снимка БДИБР-9. Финална дискусия 
между партньорите по проекта. 

 

Снимка БДИБР-10. Участие на г-н Thorllfur 
Eriksson от IRIS в дискусията по проекта 
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При посещението на рибовъдните ферми експертите от IRIS дадоха конкретни примери 
как може да се оптимизират технологиите за отглеждане на риба, за да се ограничи 
негативното въздействие върху водните тела. 

В окончателната дискусия те дадоха пример за прилагането на новите технологии и 
изисквания при отглеждането на аквакултури и законодателните промени, които трябва да 
се извършат за ефективен контрол и регулиране на тези дейности. За да бъдат успешни 
промените в нормативната уредба те предварително трябва да се подложат на сериозно 
обществено обсъждане. 

Презентациите и дневният ред на проведения семинар са отразени в Приложение 1.8-
1.10_FISHFSRMING_Презентации 1 семинар. 
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Дейност 1.12- 1.14. Покупка и инсталиране на мониторингово оборудване. 
 

Партньор Институт по рибарство и аквакултури, Пловдив 

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” 
 

Период на изпълнение 1 месец  2 месец  3 месец  

                        
 

 

Информация за изпълнението на дейността: 
 

Екип от експерти: Екип за управление 

 
Описание на извършената работа: 
За качественото изпълнение на проекта от важно значение бе закупуването на 
специализирана апаратура за мониториг на водните тела от два от партньорите: 
 

1. Дейност 1.12. Покупка на оборудване за вземане на проби от дълбоки язовири, 
Институт по рибарство и аквакултури, Пловдив 
 

 Плавателен съд тип „Катамаран" 
Проведена е процедура за обществена поръчка и е сключен договор за изработването на 
специализиран плавателен съд – катамаран, с размери 5.5m x 2.3 т, включващ корпус от 
алуминиев материал no EN 485/573/515;  заедно с извънбордов двигател и авторемарке за 
транспортирането му, който е единственият за сега в страната научно-изследователски съд от 
този тип за извършване на мониторингова дейност в дълбоки язовири. 
Катамаранът е въведен в експлоатация през третата експедиция (месец октомври-ноември, 
2015). Посредством катамарана е възможно извършването на пробовземане в големите, 
дълбоки язовири (Кърджали, Батак, Копринка и Цанков камък,) със садкови рибовъдни 
стопанства, обект на изследването. Катамаранът е необходим от една страна за по-голяма 
мобилност, сигурност и безопасност на екипа при вземането на проби от тези водоеми, 
достигащи дълбочина 50-120 м, а от друга за много по-качественото извършване на тази 
дейност, тъй като той ще осигури стабилна основа за закрепване на чувствителната апаратура 
на борда му, вследствие на което ще се повиши точността и представителността на пробите, 
особено на хидрохимичните и хидробиологичните. До момента ИРА, Пловдив не разполага с 
такъв клас плавателен съд. Той ще се използава и занапред при изследванията на института, 
свързани с мониторинг на вътрешни водоеми в страната, които са залегнали в научната му 
програма. 
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 Plastic Water Sampler PWS - пласмасов батометър с обем 5 l 

Закупен със средства по проекта е пласмасов батометър с обем 5 l. Необходимостта от 
батометър е свързана с набирането на проби за определянето на различни показатели - 
фитопланктон, зоопланктон, хлорофил а и хидрохимични проби от различни 
хоризонти/дълбочини на водното тяло, особено от дълбоките язовири, във връзка с 
изпълнението на поставените в проекта задачи. Закупуването на нов, пласмасов батометър с 
обем 5 l ще допринесе значително за повишаване на качеството и интензитета на 
пробонабирането от дълбоките хоризонти на язовирите. Батометърът е доставен, монтирани 
и изпитан в действие по време на първата експедиция в големите язовири.  

 

 Rod Held Current Meter RHCM- скоростомер за водно течение 

Закупен със средства по проекта е преносим уред за измерване на течението на водата, с 
телескопична дръжка З х 150 cm (450 cm). Посредством уреда за измерване на течение може 
да се регистрира движението на водната маса както локално (в река), така и по целия профил 
(в язовири).  ИРА не разполага с такъв уред, и закупуването му ще бъде принос в разбирането 
на теченията във водното тяло и определянето на подходящи места за разполагане на 
садкови стопанства. Посредством теченията във водното тяло става приноса на свежа вода, 
богата с кислород, което е много важно за садковите стопанства и определянето на 
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количеството на отглежданата риба в тях. Чрез тях става също така и отмиването на отпадните 
частици от отглеждането на рибата в садки и недопускането на точкови натоварвания във 
водоемите с органична материя. С измерванетона скоростта на водата в реки е възможно да 
се определи времето за транспортиране/отмиване на заустеата в реката вода от 
пъстървовите стопанства. Скоростометърът е доставен, монтирани и изпитан в действие по 
време на първата експедиция в река Широколъшка.  
 

 

 

 

 

7. Pyranometer – солариметър 

Пиранометърът е уред, който служи за измерване на глобалната соларна радиация под 
водата. Измерванията на слънчевата радиация са необходими, за да се изчислят 
продукционните процеси във водното тяло, особено на параметрите фитопланктон и 
хлорофил а. ИРА не разполага с такъв уред и закупуването му ще допринесе за по-точното и 
прецизно определяне на важни биологични параметри, свързани с евтрофикацията на 
изследваните водоеми. Уредът е доставен, монтирани и изпитан в действие по време на 
първата експедиция. 



FINANCIAL MECHANISM OF THE EUROPEAN ECONOMIC AREA 2009 – 2014 

ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО 

ПРОСТРАНСТВО 2009-2014 

Провеждане на програма за проучвателен мониторинг за оценка на натиска и въздействието на рибовъдството върху 
повърхностните водни тела и актуализация на програмата от мерки в Плана за управление на речните басейни в 

Източнобеломорския район  

FISHFARMING 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешни води” на 
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. 
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Бенефициента и при никакви обстоятелства не може да се приема, 
че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и 
Програмния Оператор на Програма BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешни води  “ 

 Стр. 55 

 

8. Sediment Corer - уред за набиране на проби от дънни седименти 

Уредът е необходим за пробонабиране на седимент както в течащи, така и в стоящи водни 
тела, с по-голяма или по-малка дълбочина. Пробонабирането на седименти с „багер", което 
е обичайна практика, води много често при меко дъно на водното тяло до 
изтичане/отмиване на част от седиментите, особено когато те се вадят от голяма дълбочина 
на водоема. Закупуването на този уред обезпечава коректността при вземането на пробите и 
повишава достоверността на резултатите от последващите анализи. ИРА не разполага с таков 
уред до момента. Уредът е доставен, монтирани и изпитан в действие по време на първата 
експедиция. 

Доставеният уред е предназначен както за ръчно пробонабиране в плитки водоеми – реки, 
така и за пробонабиране в дъблоки язовири. 
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2. Дейност 1.13. Закупуване на оборудване и консумативи за вземане на проби и 
анализ на БЕК (макрофити, биоакумулация, микробиология) - Пловдивски 
университет „Паисий Хилендарски” 

 

През месеци втори и трети от изпълнението на проекта бяха проучени предлаганите на 
пазара оборудване и консумативи, необходими за провеждане на проучвателния 
мониторинг на БЕК и микробиален анализ по проекта. Процедурата по избор на доставчик 
включваше получаване на 3 оферти, избор на оферта на база най-ниска цена, сключване на 
договор, превеждане на дължимите суми по банкова сметка и попълване на приемо-
предавателен протокол при доставка. По време на първата мониторингова кампания 
(Дейност 1.16) тези уреди и консумативи бяха използвани, както следва: 

 Ехолот (Снимка ПУ-1): осигурява стандартизирано пробонабиране на макрофити и 
точност на извършваните оценки за състояние/потенциал по БЕК Макрофити  
особено в дълбоки язовири. 

 Батометър (Снимка ПУ-2): апаратът осигурява стерилно събиране на водни проби 
от различни водни хоризонти с дълбочина до 100 м. Чрез него се избегва 
замърсяване, което може да се получи от нестерилен батометър през водния 
стълб до желаната дълбочина. Батометърът за микроорганизми е гаранция за 
коректност на получените резултати за микробна численост и позволява лесен и 
бърз транспорт на пробите в стерилни условия.  

 Три-позиционнна лабораторна система за вакуум филтрация (Снимка ПУ-3): 
наличието на тази система за филтрация на микроорганизми гарантира 
стандартизиране на метода и висока степен на повторяемост на резултатите.  

 Консумативи за анализ на биоакумулация и микробиология (референтни 
материали): гаратират адекватната оценка на биоакамулационния капацитет на 
избраните видове риба, както и оценка по микробиологични показатели. В 
допълнение тези консумативи осигуряват достоверност на резултатите по Дейност 
1.16 и позволяват сравнение с европейските стандарти и норми.  

Снимка 1.13.1. Ехолот Lowrance Elite.  

 

Снимка 1.13.2. Батометър за вземане на проби 
от микроорганизми 

Вакуумна система 

за филтрация

Батометър с пет комплекта по три 

бутилки за стерилно вземане на вода 

от дълбочина до 100 m
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Снимка 1.13.3. Лабораторна система за вакуум филтрация. 

Шейкър, който се използва при 

обработване на микробиологични проби в 

ламинарния бокс 

 

 

3. Дейност 1.14. Монтаж и изпитване на мониторингово оборудване. В рамките на третия 
месец от проекта преди стартиране на първата мониторингова мисия са получени, 
монтирани и изпитани в действие закупените по проекта уреди (представени подробно в 
Дейност 1.12). Утвърдени са методите за тяхното използване при вземане на съответните 
проби и е провдено обучение на екипа от ИРА, който ги използва при изпълнение на 
програмата за проучвателен мониторинг. Извършено е тестване на катамарана, предоставен 
временно от фирмата-производител за целите на провеждането на първата и втората 
мониторингова кампания. Произведеният по проекта катамаран е въведен в експлоатация 
по време на третата мониторингова кампания. 
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Обобщена информация за изпълнението на дейности 1.1 – 1.14, включени в  

Работен пакет 1. Актуализация на програмата за проучвателен мониторинг 
във връзка с оценка на натиска и въздействието от сладководно рибовъдство. 

 

1. Степен на изпълнение:  

В рамките на първия тримесечен период изцяло са завършени дейностите, свързани с 
анализа на наличната информация и подготовката на програмата за проучвателен 
мониторинг, както и провеждането на тридневния семинар за представяне на успешни 
практики и методи за мониторинг във връзка с оценката на натиска и въздействието при 
отглеждане на  аквакултури (дейности 1.1 – 1.11).  

Заявеното по проекта оборудване и консумативи за пробонабиране и лабораторен анализ са 
закупени (дейности 1.12 – 1.14), доставени и тествани в полева и лабораторна обстановка. 
Катамаранът е доставен в експлоатация в средата на месец октомври, 2015 и е използван 
през третата мониторингова кампания. За да се осигури техническа възможност за 
осъществяване на първите 2 мониторингови кампании по проекта, изпълнявани от партньор 
ИРА, фирмата.производител е предоставила за безвъзмездно ползване аналогично 
оборудване.  

Обобщение: степента на изпълнение на дейностите от РП1 напълно гарантира успешното 
провеждане на мониторинговиге кампании, включени във втората фаза на проекта (РП2), 
тъй като са предприети необходимите коригиращи действия по отношение осигуряването  
на катамаран, необходим за вземането на проби от дълбоки язовири, останалото 
оборудване и консумативи са доставени. 

2. Срокове на изпълнение.  

Заложените в проекта срокове за приключване на дейностите от РП1 е до края на първата 
седмица от третия месец. Реалният срок на изпълнение е увеличен с две седмици (до края 
на третата седмица от третия месец но проекта) поради следните причини: 

 По-късно стартиране на Дейност 1.2, партньор ИРА заради административни причини 
(по-късно назначаване на екипа от експерти, което доведе до изместване на 
сроковете за окончателно приемане на програмата за проучвателен мониторинг). Във 
връзка с необходимостта от своевременно стартиране на дейностите за мониторинг 
(РП 2) и сроковете за представително пробонабиране ва БЕК, прилагането на 
програмата за проучвателен мониторинг за отделни елементи за качество започна в 
различни срокове: 

- Програма за биоакумулация: от средата на юни, 2015 

- Програма за мониторинг на защитени видове птици (НПОЗБ) и биологичния елемент 
за качество макрофити (ПУ): през последното десетдетдневие на юни, 2015 

-  Програма за мониторинг на физикохимични показатели (ФХ), седименти и 
свързаните с тях БЕК (ИРА и ПУ): в края на месец юли, 2015. 
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 По-късно провеждане на тридневния семинар за представяне на иновативни методи 
за мониторинг (8-10.07.2015 – Дейности 1.8-1.11), който бе отложен с 2 седмици 
заради служебна ангажираност на експертите от норвежкия партньор IRIS. 

Обобщение: регистрираното изместване на сроковете за изпълнение на дейностите от РП1 
с две седмици не попречи за успешното провеждане на мониторингови кампании (РП 2), 
тъй като са предприети необходимите коригиращи действия за поетапно съгласуване и 
стартиране на отделните независими елементи от програмата за проучвателен мониторинг 
(биоакумулация; защитени птици; БЕК макрофити; ФХ показатели и седименти заедно със 
свързаните с тях БЕК). По този начин е осигурено своевременното изпълнение на трите 
мониторингови кампании до края на месец ноември, 2015, съобразено със сезонните 
изисквания за мониторинг за отделните елементи в програмата за мониторинг. 

3. Изпълнение на заложените проектни индикатори.  

Заложената стойност на индикаторите за оценка на изпълнението на дейностите в проекта е 
постигната напълно, като за Дейности 1.8, 1.9 и 1.10 и 1.11 (брой на  представените иновативни 

методологии за мониторинг във връзка със сладководно рибовъдство) е постигната по-голяма 
стойност на индикаторите от заложената в проекта. 

4. Съответствие на очакваните и постигнати резултати.  

С изпълнението на дейностите от РП1 (Дейности 1.1 – 1.14) е постигнат следният основен 
резултати по проекта: 

 Подобрена методология за мониторниг на водните тела (Дейности 1.1 – 1.3 и 1.8 – 
1.14) 

Събраните и анализирани данни за оценка на натиск и въздействие позволиха да се направи 
обоснован избор на водните тела с рибовъдни дейности, които да се включат в програмата. 
Броят и разположението на пунктовете за мониторинг бяха избрани за точна и подробна 
оценка както на натиска от рибовъдство, така и за оценката на състоянието на цялото водно 
тяло. При подготовката на програмата за проучвателен мониторинг бяха включени както 
задължителните биологични и ФХ елементи за качество (съгласно изискванията на РДВ) така 
и допълнителни елементи – седименти, зоопланктон, микроорганизми, ракообразни, 
биоакумулация. Честотата на анализ отговаря в максимална степен на изискванията в 
рамките на 5 месечния период за пробонабиране и анализ – 3 пъти за БЕК и ФХ елементи и 
40 пъти за мониторинг на птици. Основната част от представените иновативни методи за 
мониторинг между партньорите в проекта ще бъдат приложени при полевите мисии и 
лабораторните анализи по време на проекта, като ще се провери възможността за 
адаптиране на част от успешните практики, използвани в Норвегия и Исландия. 

 

5. Оценка на риска и контрол на качеството.  

Закъснение с 1-2 седмици се констатира при изпълнението на почти всички дейности от 
РП1. Причините са както административни (по-късно назначаване на екипа от експерти, 
забавяне на преводите на средства по проекта от Министерство на земеделието към 
партньор ИРА), така и поради удължените срокове за производство и доставка на 
оборудване и консумативи за мониторинговите мисии. Въпреки консатитраното закъснение 
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дейностите са завършени и това позволи изпълнението на първите мониторингови 
кампании по проекта. Произведеният катамаран за пробонабиране в дъбоки язовири е 
доставен за третата мониторингова кампания, като за провеждане на първата и втората 
кампания безвъзмездно бе осигурено аналогично оборудване от фирмата-производител. 

Повишен риск за изпълнението на дейностите от РП1 е констатиран във връзка с Дейности 
1.12-14 Покупка на мониторингово оборудване за вземане на проби в дълбоките язовири и 
конкретно за производството и доставката на катамаран за вземане на проби от дълбоки 
язовири (описани проблеми и коригиращи действия в т.1). 

От проведения контрол на качеството се констатира, че изпълнението на дейностите от РП1 
и постигнатите резултати отговарят на качествените изисквания за постигане на целите на 
проекта. 
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Работен пакет 2. Прилагане на програмата за проучвателен мониторинг: 
извършване на 3 мониторнгови кампании за: 

 

Дейности 1.15. Интегрирана оценка на въздействието върху водните екосистеми от 
рибовъдство. 
 

Партньор Институт по рибарство и аквакултури, Пловдив 
 

Период на изпълнение 3 месец  4 месец  5 месец  7 месец  

                                
 

 

Информация за изпълнението на дейността: 
 

Екип от експерти: 1.Хидрохимия 

2.Химия на седименти 

3.Аквакултури и ихтиология 

4.Садково рибовъдство и 
астакология 

 

5.Екология на планктонни съобщества  

6. Зоопланктон и хлорофил-а. 

7. Патогенни микроорганизми 

8.Технически асистенти за лабораторен анализ - 
3 души 

9. Екип за пробонабиране - 3 души 

 

Описание на извършената работа: 
Трите мониторингови кампании бяха реализирани в периода юли-ноември, 2015 г, които 
включват 7 обекта: река Широколъшка, яз. Цанков камък, яз. Батак, яз. Копринка, яз. 
Кърджали, яз. Конуш и яз. Кавака. 
По време на експедициите е използвано оборудването, закупено по проекта, а в малките 
язовири и при рибовъдните стопанства са използвани лодки на рибовъди и ИАРА.  
При изпълнението на кампаниите са изследвани следните елементи за качество във връзка с 
оценката на състоянието на водните екосистеми: 
 

1. Мониторинг на рибна фауна 
 

Река Широколъшка 
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Изсведвана е рибната фауна в 4 мониторингови пункта от реката: преди пъстървовото 
стопанство на П.А.Л. БГ; непосредствено след стопанството и на около 1 км след 
стопанството - преди вливането на реката в яз.Цанков камък. Стопанството е едно от най-
големите в България с производство около 480 т/год пъстърва. 

Приложен е методът на електроулов, като е установено наличието предимно на балканска 
пъстърва (Salmo trutta m.fario), егейска мряна (Barbus strumicae) и отделни екземпляри на 
дъгова пъстърва (Oncorhynchus mykiss). Извършена е първична обработка на линейно-
тегловните данни на рибите. Числеността на популацията на речната пъстърва в изследвания 
участък е ниска. Установено е наличие на дъгова пъстърва в мониторинговите пунктове след 
пъстървовото стопанство, като въздействие върху видовия състав на рибната фауна от 
сладководното рибовъдство в проточни басейни. 

  

 

  

 

Язовир Цанков камък 

Изследването е извършено е извършено в 2 трансекта от язовира, като са заложени 
мрежени уреди – седки, с различен диаметър на окото – 20, 40, 60, 80 и 100 mm, всяка с 
дължина около 50 m. Мрежите са залагани в 19 часа и проверявани в 7 часа на следващия 
ден. Определян е видовият състав на улова по Kotelat & Freyhof (2007) за всяка една проба, 
както и броят на рибите от всеки вид, стандартната и малката дължина на тялото (cm), и 
теглото (g).  
В мрежите са установени риби от видовете шаран (Cyprinus carpio) и костур (Perca fluviatilis). 
Извършена е първична обработка на линейно-тегловните данни на рибите от трите проби. 
Уловените риби са с относително големи размери, което се дължи по всяка вероятност на 
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липсата на подходящи места за размножаване на рибите, поради скалистия и стръмен 
брегови терен. В язовира към момента се развива само любителски риболов и липсват 
рибовъдни ферми. Необходими са контролируеми зарибителни мероприятия, основно с 
шаран и пъстърва, за да се подкрепи любителския риболов в региона. 

  

 
Язовир Батак 
Мониторингът е проведен в 4 различни трансекта, спазвайки методиката за пробонабиране 
в езера/язовири (със заложени мрежени уреди с дължина около 50 m). Сред свободно 
живеещите в язовир Батак риби са уловени 3 вида, представители на семейство Cyprinidae – 
червеноперка (Scardinius erythrophthalmus), сребриста каракуда (Carassius gibelio) и костур 
(Perca fluviatilis). В уловите не попаднаха видове като шаран (Cyprinus carpio), европейски 
сом  (Silurus glanis), бяла риба (Sander lucioperca) и др., които според устни съобщения от 
рибари се улавят в язовира. Потвърждава се мнението, формирано от данните от първата и 
втората експедиция, че към  настоящия момент в яз. Батак масово се развиват по-
малоценните в стопанско отношение видове като каракуда, червеноперка, костур и др., за 
сметка на шаран, сом, бяла риба, което по всяка веротност е свързано с пресата от страна на 
любителския риболов и липсващите зарибявания на водоема със стопански ценни видове 
риба. Препоръчва се зарибяване с бял амур поради обилното развитие на макрофити в 
крайбрежната 6-10 m зона на язовира, което е признак за еутрофикация.  
В акваторията на язовири са издадени 7 разрешителни за рибовъдство в садки като е 
създадена 1 ферма за производство на шаран (80 т. /год).  
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Язовир Копринка 

Изследването е извършено извършено в 3 трансекта в близост до функциониращите две 
садкови стопанства. Установено е наличието на шаран (Cyprinus carpio), сребриста каракуда 
(Carassius gibelio), бяла риба (Sander lucioperca), костур (Perca fluviatilis) и платика (Abramis 
brama) уловени при  проведените риболовни експедиции. Платиката и каракудата са 
придънни риби, хранещи се както с животинска, така и с растителна храна. Те са широко 
разпространени видове, чест обект на любителския риболов, който е характерен за язовира. 
 
В яз.Копринка преобладават по-малоценните в стопанско отношение видове като каракуда, 
платика и др., за сметка на шаран, сом и др., което е свързано с пресата от страна на 
риболова във водоема. Язовирът се характеризира със силна флуктоация на водата. Нивото 
на водата е силно занижено през летните месеци, поради водовземането й за напояване. 
Препоръчва се зарибяване с растителноядни риби с цел намаляване на еутрофикацията на 
водоема. Поради силните флуктоации на водното ниво през вегетативния сезон Язовир 
Копринка не предоставя добри условия за рибовъдство в садки. За неговата акватория са 
издадени 4 разрешителни и има 2 действащи ферми. 
 
 

  
 
Язовир Кърджали 
Видовият състав във водоема е изследван  в 4 трансекта в акваторията на язовира. При улова 
са установени следните видове риби  

вид 

бабушка Rutilus rutilus 

костур Perca fluviatilis   

морунаж Vimba vimba 

шаран Cyprinus carpio 

бяла риба Sander lucioperca 

каракуда Carasius gibelio 

 
Доминиращи в количествено отношение, както и през първата и втората експедиция, са 
бабушката, костура и морунажа. Липсва слънчевата риба (Lepomis gibbosus), която се 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD_%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2
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улавяше като единични екземпляри в заложените рачила. И през трите експедиция в 
уловите не попаднха видове като уклей, распер, есетрови риби, европейски сом, амур, 
толстолоб и др., вероятно поради тяхната рядка срещаемост. Потвърждава се мнението, че 
към настоящия момент в яз. Кърджали масово се развиват по-малоценните в стопанско 
отношение видове – костур, морунаж и бабушка, за сметка на шаран, сом, бяла риба, което е 
свързано главно с липсата на зарибявания и засиления любителски риболов.  
Флуктоацията на водата в язовира и през есенните месеци е значителна, което е проблемно 
за изгадените 7 садкови стопанства. Препоръчва се зарибяване на язовира с растителноядни 
видове риба, с цел намаляване на евтрофикацията му, особено в района на садковите 
комплекси. 
 
По време на мониторинговите кампании бяха посетени язовир Конуш и язовир Кавака, в 
които рибовъдната дейност се изразява в отглеждане на шаранови риби в поликултура по 
полуинтензивен начин. С ползвателите на язовирите са дискутирани добивите от декар 
площ, подходящи посадки с цел намаляване на еутрофикацията на водоемите, а също така и 
щетите от рибоядните птици. 
 

2. Мониторинг на ракообразни.  
Мониторингът е извършен чрез залагане на винтери с дължина 34 cm, диаметър на обръча 23 

cm и размер на окото на мрежата 8 mm. Винтерите престояват във водата 12-16 часа през 

тъмната част на денонощието. 

 
р. Широколъшка 
Изследвани за наличие на раци са 4 сектора от реката в определените мониторингови 
пунктове в района на пъстървовото стопанство на П.А.Л. БГ. Изследването е извършено чрез 
претърсване на посочените райони и залагане на винтери по утвърдена методика (по 5 бр. в 
посочените райони), като и при двата метода не е установено наличие на раци.  

   

 

Яз. Конуш и яз. Кавака 
При посещението на язовирите е оценен потенциалът им като биотоп за раците. Те не са 
установени при извършеното изследване, но язовирите са потенциален биотоп за тях. 
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яз. Цанков камък 

Изследването е извършено в местността Кръстец до Язовир Цанков камък. Изследването е 
извършено като в язовира са заложени над 30 бр. винтери в 19 часа и са проверени в 7 часа 
на следващия ден. Раци във винтерите не са установени, което е признак за отсъствието на 
развита популация. 
 
Яз. Батак 
Изследването е извършено на около 3 км от язовирната стена. В язовира са заложени 15 бр. 
винтери в 19 часа и са проверени в 7 часа на следващия ден. Уловени са екземпляри 
видовете езерн рак  (Astacus leptodactylus) и каменен рак (A. torentium). Това потвърди 
наличието на смесена (симпатрична) популация в язовира, което е рядък случай в 
природата. Каменниян рак е издадена пълна забрана на улова му, тъй като е включен в 
Червения списък на Международния съюз за опазване на природата и природните ресурси 
(IUCN Red List) в категория Data Deficient (DD); в Международната конвенция за опазване на 
дивата европейска флора и фауна и природните местообитания (Bern Convention) – 
Приложение III; в Директива 92/43/ЕИО на Съвета (Council Directive 92/43/EEC) за запазване 
на естествените местообитания и на дивата фауна и флора (Habitats Directive) – Приложение 
II; в Директива 2006/105/EО на Съвета – Приложение V; в Закона за биологичното 
разнообразие (ЗБР) – Приложение 2; в Закона за рибарството и аквакултурите –. 
.  

                 
                                Езерен и каменен рак от яз. Батак 

 

Яз. Копринка 

Изследването е извършено в район с координати  N 420 37’16.6’’;  E 250 17’25.0’’ в близост до 
функциониращите две садкови стопанства. В язовира са заложени 15 бр. винтери, като раци 
в тях не са установени.  
 
Яз. Кърджали 
Изследването е извършено в акваторията на есетрово стопанство „Есетра комерс” ЕООД 
(район с координати  N 41°38'34.8"; E  25°18'45.1"). В язовира са заложени 25 бр. винтери в 
19 часа и са проверени в 7 часа на следващия ден. При проверка на винтерите е установено, 
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че са уловени голямо количество езерен рак (>250 бр. при всяка проведена кампания). 
Извършена е полева обработка на събраните екземпляри.  

 
 
Наличието или липсата на популации от раци от двата вида, установени при мониторинга е 
специфично за отделните водоеми. Имайки предвид техния хранителен спектър 
(детритояди) доброто развитие показва наличие на мъртва неразградена органична 
материя, свидетелство за органично замърсяване в язовирите. От друта страна раците са 
индикатор за относително добро качество на водите, както и за по-пълноценна хранителна 
верига, която има по-големи възможности за усвояване на неживата органична материя. 
 
3/4. Хидрохимия/ дънни седименти 
 
При изпълнението на трите мониторингови кампании е извършено пробонабиране, in-situ 
подготовка на пробите и анализ от 21 мониторингови станции в седемте обекта, включени в 
проекта: 
 
Таблица 1.15.1. Информация за извършения мониторинг на води и седименти 
 

Брой и вид на 
събраните проби 

през трите 
мониторингови 

кампании 

Мониторингови 
станции 

(язовири/ 
река) 

Период на 
пробонабиране 

Цел на събиране 

МАЛКИ ЯЗОВИРИ 

яз. Конуш: 
- 6 проби от дънни 
седименти  
- 6 от вода  

1, 2 юли-ноември 2015 г. Определяне на 
съдържанието на вода, 
активна и обменна 
киселиност, съдържание на 
NH4-N, NO3-N и PO4-P 

яз. Кавака: 
- 6 проби от дънни 
седименти  
- 6 проби от вода  

1, 2 юли-ноември 2015 г. Определяне 
насъдържанието на вода, 
активната и обменна 
киселиност, съдържание на 
NH4-N, NO3-N и PO4-P 

ДЪЛБОКИ ЯЗОВИРИ 

яз. „Цанков камък“ 1, 2 юли-ноември 2015 г. Определяне на 
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– 6 проби от дънни 
седименти  
- 18 проби от вода 

съдържанието на вода, 
активна и обменна 
киселиност, съдържание на 
NH4-N, NO3-N и PO4-P и 
общ азот 

Яз. „Батак“ 
- 12 проби дънни 
седименти 
- 24 проби от вода 

1, 2, 3 и 4 юли-ноември 2015 г. Определяне на 
съдържанието на вода, 
активна и обменна 
киселиност, съдържание на 
NH4-N, NO3-N и PO4-P и 
общ азот 

яз. „Копринка“  
– 9 проби дънни 
седименти 
- 27 проби от вода 

1, 2 и 3 юли-ноември 2015 г. Определяне на 
съдържанието на вода, 
активна и обменна 
киселиност, съдържание на 
NH4-N, NO3-N и PO4-P и 
общ азот 

Яз. „Кърджали“  
– 12 проби от 
дънни седименти 
- 36 проби от вода 

1, 2, 3 и 4 юли-ноември 2015 г. Определяне на 
съдържанието на вода, 
активна и обменна 
киселиност, съдържание на 
NH4-N, NO3-N и PO4-P и 
общ азот 

РЕКА 

р. Широколъшка  
- 11 проби от дънни 
седименти 
- 11 проби от вода 

Пункт 1, 2, 3 и 4 юли-ноември 2015 г. Определяне на 
съдържанието на вода, 
активна и обменна 
киселиност, съдържание на 
NH4-N, NO3-N и PO4-P и 
общ азот 

 
Пробите дънни седименти, посочените в Таблицата от речни пунктове са взети с помощта на 
комбиниран корер за дънни седименти, закупен със средства по проекта, в дълбочина от 0-
15 cm в ПЕТ (полиетиленови) банки с вместимост 1000 g. 
Пробите дънни седименти от изследваните язовири са събирани с помощта на дъночерпател 
тип Eckman&Birgge през отчетния период.  
 
Пробите са прехвърляни и съхранявани в ПЕТ банки с вместимост 1000 g. Всички проби са 
транспортирани в изолирани от пряка слънчева светлина хладилни чанти на лед при 
температура от 2 оС до 10оС до лабораторията по „Хидрохимия“ на ИРА – Пловдив. След 
постъпването на пробите в лабораторията от тях в свеж вид са заредени проби за 
определяне на показателя влага.  
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Пробите дънни седименти от реката и язовирите са подготвени за изпитване на 
показателите от 2 до 7, посочени в Таблица 15.2 като са прехвърлени в стъкленици и 
изсушени до въздушно сухо състояние при 100-105 оС в сушилня. Така изсушените проби са 
стрити и пресети до големина на частиците ≤ от 2 mm. 
 
Таблица 1.15.2. Използвани методи за анализ на дънните седименти 
 

№ Показател 
Мерна 

единица 
Метод 

1 Влага  % Тегловен метод 

2 Активна киселинност (А-pH) рН 
единици 

отчитане на pH във воден извлек с 
рН-метър тип WTW/SET 

3 Обменна киселинност (О-pH) рН 
единици 

Отчитане на pHс рН-метър тип 
WTW/SET в солев извлек 
(обработка на седиментите с 1N 
разтвор на KCl) 

4 Органичен азот % Метод на Kjeldahl след 
минерализация със селен (Томов и 
др., 1999), с използване на 
полуавтоматична система за анализ 
тип DK-6 за разлагане и UDK-132 за 
дестилация на фирмата VELP-
Scientifica 

5 Амониев азот mg.kg-1 спектрофотометрично, при 
предварителното им извличане от 
почвата с 0.1 N разтвор на KCl 

6 Нитратен азот 
mg.l-1 

спектрофотометрично, при 
предварителното им извличане от 
почвата с 0.1 N разтвор на KCl 

7 Фосфатен фосфор mg.100 g-1 двойно-лактатен метод на Егнер-
Рийм (Томов и др., 1999) 

 
Изборът на пунктовете за мониторинг за дънни седименти и хидрохимия в изследваните 
водни обекти е съобразен с мониторинга на хидробиологичните параметри като те са 
вземани от едно също място. Това осигурява необходимата надеждност и сравнимост на 
получените резултати от химичния анализ на основните показатели на съответните 
биологични елементи. По-долу е представена информация за пунктовете, в които е 
извършен мониторинг по проекта: 
 
 
Река Широколъшка: в периода юли-ноември, 2016 г. са направени три теренни експедиции 
и са събрани са общо 11 проби дънни седименти и 11 проби от води в река Широколъшка от 
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посочените в таблицата станции. В Таблица 15.3 са посочени станциите за пробонабиране в 
р.Широколъшка с техните основни характеристики. 
 
Таблица 1.15.3. Характеристика на станциите на пробонабиране в р.Широколъшка 
 

Име на пункта Описание 
Разстояние от 
пъстървовото 

стопанство 
Снимка 

Пункт 1 
 
 
(41042.404`N) 
(024027.951`E) 

Пунктът се намира на 
728 m надморска 
височина, на  река 
Широколъшка преди 
пъстървовото стопанство 
ПАЛ БГ. Ширина на 
речното легло е около 2 
m. Отток: естествен, 
ненарушен с множество 
малки вирчета. 
Доминиращия дънен 
субстрат е от чакъл и 
пясък. Бреговете са 
полегати и каменисти. 
Липсва засенченост на 
мястото на пункт 1 за 
пробонабиране на 
пробите.Скоростта на 
течението е 0.4 m.s-1 

преди 
пъстървовото 
стопанство 

 

Пункт 2 
 
 
(41042.498`N) 
(024027.627`E) 

Пунктът се намира на 
785 m надморска 
височина, на  река 
Широколъшка 
непосредствено след 
пъстървовото стопанство 
П.А.Л. Дънният субстрат 
е от пясък, чакъл и 
камъни. Скоростта на 
течението e 0.2 m.s-1 

след 
пъстървовото 
стопанство 

 
В далечен план 
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В близък план 

Пункт 3 
 
 
(41042.611`N) 
(024027.088`E) 

Пунктът се намира на 
766 m надморска 
височина в близост до 
мост.Дънният субстрат е 
от пясък, чакъл и камъни. 
Скоростта на течението e 
0.4 m.s-1 

200 m след 
пъстървовото 
стопанство 

 

сн. Пъстървови стопанства „Настан“ на р. Широколъшка 

 
Направен е избор и характеристика на станциите в малките и дълбоките язовири. 
Малки язовири - яз. „Конуш“ и яз. „Кавака“: в периода юли-ноември, 2016 г. направена по 
една теренна експедиция и за двата язовира. Събрани са общо 12 проби дънни седименти и 
12 проби от води в двата язовира от посочените в таблицата станции. На Таблица 4 са 
посочени станциите за пробонабиране в малките язовири – яз.„Конуш“ и яз. „Кавака“ с 
техните основни характеристики. 
 
Таблица 1.15.4.  Характеристика на станциите на пробонабиране в малките язовири 

Име на 
станцията 

Описание 
Разположение на 

станциите 
Снимка 

Язовир „Конуш“ 
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Станция 1 
 

с. „Конуш“, община 
Пловдив, област 
Пловдив 

В язовира, среда 

 
Станция 2 
 

 Изток на язовира 

 

 яз. „КОНУШ“ 

Яз. „Кавака“ 

Станция 1 
 
 

с. Паничери, община 
Хисаря, област Пловдив 

В язовира, среда 

 

 
Станция 2 
 

 Изток на язовира 
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  яз. „КАВАКА“ 

 
Дълбоки язовири: По време на извършените теренни експедиции на язовирите „Цанков 
камък“, „Батак“, „Копринка“ и „Кърджали“ са събрани са общо 39 проби дънни седименти в 
дълбочина от 0-15 cm и 105 повърхностни и дълбочинни проби от води (1-15-40 м). На 
Таблица 5 са посочени пунктове за пробонабиране на станциите в големите язовири – яз. 
„Цанков камък“, яз. „Батак“, яз. „Копринка“ и яз. „Кърджали“ с техните основни 
характеристики. 
 
Таблица 1.15.5. Описание на пунктовете на пробонабиране в дълбоките язовири 
 

Име на 
станцията 

Описание 
 

Разположение на 
станциите 

Снимка 

ЯЗОВИР „ЦАНКОВ КАМЪК“ 

Станция 1 
(41044.406``N) 
(024025.209``E) 

Станцията се намира на 
696 m надморска 
височина. 

Стена 

 
Станция 2 
(41046.279``N) 
(024026.165``E) 

Станцията се намира на 
693 m надморска 
височина. 

Опашка 

 

                            
яз. „Цанков камък“ 

ЯЗОВИР „БАТАК“ 



FINANCIAL MECHANISM OF THE EUROPEAN ECONOMIC AREA 2009 – 2014 

ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО 

ПРОСТРАНСТВО 2009-2014 

Провеждане на програма за проучвателен мониторинг за оценка на натиска и въздействието на рибовъдството върху 
повърхностните водни тела и актуализация на програмата от мерки в Плана за управление на речните басейни в 

Източнобеломорския район  

                                                                                 FISHFARMING 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешни води” на 
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. 
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Бенефициента и при никакви обстоятелства не може да се приема, 
че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и 
Програмния Оператор на Програма BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешни води  “ 

 Стр. 74 

Станция 1 
(Батак 1) 
(42000.877``N) 
(024011.948``E) 

Станцията се намира на 
1113 m надморска 
височина. 

Към стената на 
язовира 

 
Станция 2 
(Батак 2) 
(41057.371``N) 
(024010.948``E) 

Станцията се намира на 
1116 m надморска 
височина. 

До садките в 
язовира 

 
Станция 3 
(Батак 3) 
(410 57.965``N) 
(024012.390``E) 

Станцията се намира на 
1117 m надморска 
височина. 

Към опашката на 
язовира 

 

 
яз. „Батак“ 

 

ЯЗ. „КОПРИНКА“ 

Станция 1 
(42036.960``N) 
(025018.361``E) 

Станцията се намира на 
388 m надморска 
височина. 

 Към стената 
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Станция 2 
(42037.238``N) 
(025017.457``E) 

Станцията се намира на 
390 m надморска 
височина 

До садките 

 
Станция 3 
(42037.310``N) 
(025016.409``E) 

Станциятасе намира на 
388 m надморска 
височина 

Вток – р. Тунджа 

 
яз. „КЪРДЖАЛИ“ 

Станция 1 
(41038.48``N) 
(025018.71``E) 

 Садки 

 

Станция 2 
(41038.367``N) 
(025019.166``E) 

Станцията се намира на 
320 m надморска 
височина 

Садки 

 
Станция 3 
(41039.64``N) 
(025016.40``E) 

 м. Халач Дере 
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Река Широколъшка 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

                            

яз. Цанков камък – опашка      яз. Цанков камък - среда 

  
яз. Цанков камък – пробонабиране 

 

  
яз. Кърджали – пробонабиране със собствен катамаран 
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Яз. Батак - Пробонабиране 

 
 
5. Зоопланктон/зообентос 
В резултат на спецификите на различните типове водни обекти - дълбоки язовири и плитки 
язовири, са подбрани два различни метода на пробонабиране на зоопланктон. В плитките 
язовири методиката се състои от филтруване на 50 литра вода от повърхностния воден слой 
през планктонна мрежа тип Apstein. За дълбоките язовири бе използван метода на 
вертикалното теглене в еуфотичната зона с планктонна мрежа тип Jeddy с диаметър на 
отвора 20 см. За лабораторна обработка на зоопланктона е подбран стандартен метод 
(Standard Operating Procedure for Zooplankton Analysis - Environmental Protection Agency USA, 
LG403, Revision 03, February 2003), използван от Американската агенция по околна среда. 
Следните структурни параметри на съобществата на зоопланктона Calanoida/Cyclopoida 
numerical ratio, ZplBiomass/Chla ratio; Warwick ABC curve. ще бъдат подложени на 
корелационен и регресйонен анализ с индекса за оценка на трофност на водните тела 
Trophic State Index (Carlson 1977).  

Елемент от оценката на въздействие на пъстървовата аквакултура за реката ще бъде оценка 
на екологичния статус, базиран на макрозообентосните съобщества. Ще се използва 
българския биотичен индекс - Bulgarian Biotic Index (BGBI) - an Express Method for 
Bioassessment of the Quality of Running Waters - Comp.Rend.Bulg.Acad.Sci., 51, No 11/12: 117-
120по Uzunov et al. 1998. 

 

   
Река Широколъшка     яз.Батак 
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яз. Кърджали – пробонабиране с     яз. Конуш 
произведения по проекта катамаран             
 
6. Фитопланктон 
Броят и вида на събраните фитопланктонни проби, броя на станциите, периода и целта на 
пробонабирането са посочени в Таблица 1.15.7. Пробите от фитопланктон са вземани с 
батометър тип „Датски“ с вместимост 1200 ml-1. Използвани са пластмасови банки с 
вместимост 1000 ml-1. Консервирането на фитопланктонните проби е извършено с формалин 
до крайна концентрациия 4%. След стандартно утаяване повече от 48 часа пробите са 
отдекантирани и доведени до обем 100 ml-1. 
Съхранението на пробите е осъществено в Лабораторията по хидробиология към Института 
по Рибарство и Аквакултури, град Пловдив. 
На взетите проби е извършен анализ и оценка на таксономичния състав, числеността и 
биомасата на фитопланктона. 
 
Таблица 1.15.7. Станции и проби за фитопланктон от язовирите. 
 

БРОЙ И ВИД НА СЪБРАНИТЕ ПРОБИ 
СТАНЦИИ 

(ЯЗОВИРИ) 
ПЕРИОД НА 

ПРОБОНАБИРАНЕ 

яз. „Конуш” - 6 проби 1, 2 Юли - Ноември 2015 г. 

яз. „Кавака“ - 6 проби 1, 2 Юли - Ноември 2015 г. 

яз. „Цанков камък“ – 6 проби 1, 2 Юли - Ноември 2015 г. 

яз. „Батак“ – 11 проби 1, 2, 3, 4 Юли - Ноември 2015 г. 

яз. „Копринка“ – 9 проби. 1, 2 и 3 Юли - Ноември 2015 г. 

яз. „Кърджали“ - 11 проби. 1, 2, 3, 4 Юли - Ноември 2015 г. 
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Извършване на пробонабиране в дълбоки язовири 

 

   
Яз. Кърджали – пробонабиране за фитопланктон със собствен катамаран 

 
Яз. Батак 

 
Извършване на пробонабиране в малки язовири 

 
  

 
 

Яз. Кавака 
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Яз. Конуш 
 

 
7. Патогенни микроорганизми 

 
По река Широколъшка са изследвани 4 трансекта  преди пъстървовото стопанство, в района 
на пъстървовото стопанство, под пъстървовото стопанство и в края на р. Широколъшка. 
Пробите са събирани с помощта на електрориболовител (електрофишер), като се преминава 
по цялата ширина на реката. В случайте, когато ширината на реката е голяма се практикува 
частично пробонабиране покрай единия от двата бряга. 

 
При посещение на язовирите Цанков камък, Батак, Копринка и Кърджали са направени 
клинични изследвания на събрания ихтиологичен материал, наблюдение върху общото 
състояние на рибата. Направен е преглед за поражения по кожата, хриле, перки, симптоми 
за асцит и др. Извършена е полева обработка на събраните проби по горепосочения метод. 
Ихтиологичен материал за патологични изследвания не е вземан, а е направен само преглед 
за външти поражения по тялото и наличието на паразити. 
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Теренна обработка на пробите 
Включва: видова детерминация, преброяване и измерване на отделните екземпляри, както 
и записване на получените резултати в полевия дневник. 
От извършения улов са установени есземпляри от следните видове риби: балканска 
пъстърва (Salmo trutta fario), дъгова пъстърва (Oncorhynchus mykiss) и егейска мрянa (Barbus 
peloponnesius). На изброените видове е направена размерно-тегловната характеристика. 
Измерва се цялата дължина на тялото от върха на муцуната до края на опашката или т. нар. 
абсолютна дължина на тялото с точност до 1 см и малката дължина от върха на муцуната до 
началото на опашката. Отделните екземпляри се претеглят с точност до един грам. 
Извършено е наблюдение върху общото състояние и поведение на рибата във водата - 
движения, реагиране на външни дразнители и др., както и клиничен преглед за поражения 
по кожата, хриле, перки, симптоми за асцит и др. Пробите са съхранявани и транспортирани 
в хладилни чанти на лед при температура от 2оС до 10оС до 24 часа след улавянето им, без 
да се замръзяват. Извършеното изследване е документирано със снимки. 
 
Обработка на пробите в лабораторни условия 
След постъпването на материала в лабораторията повърхността на тялото се обеззаразява с 
антисептичен разтвор след което коремната стена се реже със стерилни ножици. Внимава се 
да не се перфорират органите в перитонеалната кухина и се извършва преглед за наличие на 
аномалии промяна на цвета, кръвоизливи, тумори, паразити и т.н в храносмилателният 
апарат, черния дроб, плавателният мехур, слезката, бъбреците, сърцето, мускулатурата за 
течност в телесната кухина. При бактериологичното изследване на тъканите не трябва да се 
допуска замърсяване с нормалната бактериална микрофлора присъстваща във водата на 
повърхността и в чревния тракт на рибата. 
 
Като цяло, е извършен преглед на всички тъкани, но винаги е препоръчително да се включва 
бъбречна проба, която позволява задоволително изолиране на патогени след 
бактериологични посевки. Този метод се основава на създаването на градиент на 
разреждане по повърхността на агар за получаването на видими еденични колонии 
развиващи се в края на посевната линия. Всички проби са инкубирани при температура от 
25°С в продължение на 12 - 48 часа. 
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8. Фитобентос в р.Чепеларска.  
 
Допълнителната дейност за анализ на фитобентос в р.Чепеларска бе предвидена във 

връзка с необходимостта от верифициране на оценката за екологичното състояние на водно 
тяло BG3MAR600141 Река Широколъшка преди вливане в яз.Цанков камък. При извършените 
изследвания по проекта, както и по данни от провеждания контролен и оперативен 
мониторинг от ИАОС по изследваните биологични елементи за качество (макрофити, 
макрозообентос) се констатира добро екологично състояние. По физикохимични елементи 
(биогени) състоянието е умерено и затова като последна проверка е извършен анализ на 
най-чувствителния биологичен елемент към замърсяване с биогени – фитобентос.  
 

8.1. Методика за определяне на екологично състояние: 
Пробонабирането, лабораторният анализ и интерпретацията на резултатите са 

извършени съгласно стандартизираните методите БДС EN 13946:2014 „Стандарт за рутинно 
пробонабиране и предварителна обработка на бентосни кремъчни водорасли от реки и 
езера“ и БДС EN 14407:2014 “Стандарт за идентификация, преброяване и интерпретация на 
проби на бентосни кремъчни водорасли от реки и езера” (EUROPEAN COMMITEE FOR 

STANDARTIZATION, 2014).  
Оценка на екологичното състояние за БЕК „Фитобентос“ за различните типове реки в 

България се извършва по стойностите на диатомейния индекс за замърсяване IPS - Indice de 
polluo-sensibilité (COSTE IN CEMAGREF 1982, PRYGIEL ET AL. 1999), който използва всички срещащи 
се в пробата таксони кремъчни водорасли, определени до таксономично ниво вид, 
разновидност и форма. Индексът отчита корелацията между видовия състав и обилието на 
кремъчните водорасли, като всеки таксон участва с три показателя: относително обилие, 
индикаторна стойност и чувствителност към замърсяване. За пресмятането на IPS, се 
използва специализирана програма за изчисляване на диатомейни индекси Omnidia© 
(LECONITE ET AL., 2003), като IPS може да има стойности от 1 (най-замърсено) до 20 (най-добро 
състояние). Интерпретирането на резултатите на екологичното състояние за различните 
речни типове в България за биологичен елемент за качество „Фитобентос“ е чрез използване 
на типово-специфична скала (Табл. 1). 
 
Таблица 1: Система за оценка на ЕС за всички речни типове (без R6) по БЕК „Фитобентос“ (кремъчни водорасли) 
чрез диатомейния индекс IPS. 
 

Екологично състояние 
Речен тип/IPS 

R1 R2, R3, R4, R5 R7, R8, R10, R12, R13 R9, R11, R14 R15 

Много добро IPS>=18 IPS>=17.5 IPS>=17 IPS>=14.5 IPS>16 

Добро 14<=IPS<18 13.5<=IPS<17.5 13<=IPS<17 10.5<=IPS<14.5 12<=IPS<16 

Умерено 10<=IPS<14 9.5<=IPS<13.5 9<=IPS<13 7.5<=IPS<10.5 8<=IPS<12 

Лошо 6<=IPS<10 5.5<=IPS<9.5 5<=IPS<9 4.5<=IPS<7.5 5<=IPS<8 

Много лошо IPS<6 IPS<5.5 IPS<5 IPS<4.5 IPS<5 



FINANCIAL MECHANISM OF THE EUROPEAN ECONOMIC AREA 2009 – 2014 

ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО 

ПРОСТРАНСТВО 2009-2014 

Провеждане на програма за проучвателен мониторинг за оценка на натиска и въздействието на рибовъдството върху 
повърхностните водни тела и актуализация на програмата от мерки в Плана за управление на речните басейни в 

Източнобеломорския район  

                                                                                 FISHFARMING 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешни води” на 
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. 
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Бенефициента и при никакви обстоятелства не може да се приема, 
че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и 
Програмния Оператор на Програма BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешни води  “ 

 Стр. 83 

 
8.2. Извършени дейности:  
В рамките на проекта бе направена лабораторна обработка на единадесет фитобентосни 

проби от четири станции на река Широколъшка, включваща етапите: промиване на пробите, 
отстраняване на органичното съдържание посредством поредица от химични реакции и 
изработване на трайни препарати за миркоскопски анализ на кремъчни водорасли, съгласно 
БДС EN 13946:2014. Светлинно микроскопските изследванията бяха проведени на микроскоп 
Amplival Carl Zeiss Jena с имерсионен обектив при увеличение х1200, като бе определен 
таксономичния състав до ниво вид/разновидност/форма и относителното обилие на всеки 
един таксон, съгласно БДС EN 14407:2014. Диатомейният индекс за замърсяване IPS бе 
изчислен посредством програмата Omnidia© и бе направена оценка на ЕС за биологичния 
елемент за качество. Бяха изготвени единадесет лабораторни протокола, включващи 
таксономичен състав със съответстващи кодове на таксоните, относително обилие и оценка 
на екологичното състояние.  

 
8.3. Резултати. 

Анализираните единадесет проби бяха събрани от четири станции на р. Широколъшка 
(речен тип R3: Планински реки в Екорегион 07) през месеците юли, септември и октомври 
2015 г., съответно три проби от Станция 1 (с кодове Ш.ст.1.220715; Ш.ст.1.160915 и 
Ш.ст1.291015); три проби от Станция 2 (с кодове Ш.ст.2.220715; Ш.ст.2.160915 и 
Ш.ст2.291015); три проби от Станция 3 (с кодове Ш.ст.3.220715; Ш.ст.3.160915 и 
Ш.ст3.291015) и две проби от Станция 4 (с кодове Ш.ст.4.160915 и Ш.ст4.291015). Кодовете 
на пробите съответстват на реката (Ш.), станцията (напр. ст.1) и датата на пробонабиране 
(напр. 220715).  
Установеният размах на индекса IPS е със стойности от 15.1 (Станция 1 от 16.09.2015 г.) до 
17.2 (Станция 2 от 29.10.2015 г.). Екологичното състояние, стойностите на индекса IPS, 
коефициентът толерантни към замърсяване таксони %PT (%PollutionTolerant, KELLY 1998), 
както и сапробност, оценена по HOFMANN (1994) са представени в Таблица 2.  Всички 
изследвани проби показват „Добро“ екологично състояние на реката в четирите изследвани 
станции през месеците юли, септември и октомври 2015 г., като се наблюдава относително 
увеличение на стойностите на индекса през месеците септември, октомври, като в общия 
случаи с най-ниски стойности на индекса са пробите събрани през месец юли.     
 
Таблица 2: Екологично състояние на изследваните станции, стойности на индекса IPS, стойности на коефициента % PT: 
%PollutionTolerant (KELLY 1998) и сапробност оценена по HOFMANN (1994).  
 

Пункт/Код на проба 
Дата на 

пробонабиране  
IPS ЕС Бележки по видовия състав и екологичното състояние  

река Широколъшка  
Станция 1 

Ш.ст.1.220715  
22.07.2015 г.   15.6 Добро 

Коефициентът %PT: %PollutionTolerant (KELLY 1998) показва, 
че 13.8% от установените таксони са толерантни към 
органично замърсяване, което индикира липса на значимо 
огранично натоварване в изследвания пункт. Според 
сапробността си, оценена по HOFMANN (1994), 33.8% от 
установените таксони са β-мезосапроби и 24.5% са β-α-
мезосапроби.  
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река Широколъшка  
Станция 1 

Ш.ст.1.160915 
16.09.2015 г. 15.1 Добро 

Пунктът с най-ниска стойност на индекса IPS. Коефициентът 
%PT показва, че 11.5% от установените таксони са 
толерантни към органично замърсяване, което индикира 
липса на значимо огранично натоварване в изследвания 
пункт. Според сапробността си, най-голям процент от 
установените таксони са: 30% олиго-β-мезосапроби и 20% β-
α-мезосапроби.  

река Широколъшка  
Станция 1  

Ш.ст.1.291015 
29.10.2015 г. 16.7 Добро 

Коефициентът %PT показва, че 4.9% от установените 
таксони са толерантни към органично замърсяване, което 
индикира липса на огранично натоварване в изследвания 
пункт. Според сапробността си, най-голям процент от 
установените таксони са: 49% β-α-мезосапроби и 20% олиго-
β-мезосапроби. 

река Широколъшка  
Станция 2 

Ш.ст.2.220715 
22.07.2015 г.   16.1 Добро 

Коефициентът %PT показва, че 13.3% от установените 
таксони са толерантни към органично замърсяване, което 
индикира липса на значимо огранично натоварване в 
изследвания пункт. Според сапробността си, най-голям 
процент от установените таксони са: 35% олиго-β-
мезосапроби и 18% β-α-мезосапроби. 

река Широколъшка  
Станция 2  

Ш.ст.2.160915 
16.09.2015 г. 17.1 Добро 

Коефициентът %PT показва, че 9.2% от установените 
таксони са толерантни към органично замърсяване, което 
индикира липса на огранично натоварване в изследвания 
пункт. Според сапробността си, 64% от установените 
таксони са олиго-β-мезосапроби.  

река Широколъшка  
Станция 2  

Ш.ст2.291015 
29.10.2015 г. 17.2 Добро 

Пунктът с най-висока стойност на индекса IPS, която граничи 
с „Много добро“ ЕС. Коефициентът %PT показва, че само 3% 
от установените таксони са толерантни към органично 
замърсяване, което индикира липса на огранично 
натоварване в изследвания пункт. Според сапробността си, 
50% от установените таксони са олиго-β-мезосапроби и 28% 
β-α-мезосапроби.  

река Широколъшка  
Станция 3 

Ш.ст.3.220715 
22.07.2015 г.   15.3 Добро 

Пунктът е с най-висока стойност на коефициента %PT: 21% 
от установените таксони са толерантни към органично 
замърсяване, което индикира слаб до умерен натиск в 
следствие на огранично замърсяване в изследвания пункт. 

река Широколъшка  
Станция 3  

Ш.ст.3.160915 
16.09.2015 г. 15.5 Добро 

Коефициентът %PT показва, че 13.9% от установените 
таксони са толерантни към органично замърсяване, което 
индикира липса на значимо огранично натоварване в 
изследвания пункт. Според сапробността си, 25.4% от 
установените таксони са олиго-β-мезосапроби и 22% β-α-
мезосапроби. 

река Широколъшка  
Станция 3  

Ш.ст3.291015 
29.10.2015 г. 15.5 Добро 

Коефициентът %PT показва, че 13.4% от установените 
таксони са толерантни към органично замърсяване, което 
индикира липса на значимо огранично натоварване в 
изследвания пункт. Според сапробността си, над 60% от 
установените таксони са олиго-β-мезосапроби и β-α-
мезосапроби. 
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река Широколъшка  
Станция 4  

Ш.ст.4.160915 
16.09.2015 г. 15.3 Добро 

Коефициентът %PT показва, че 17.7% от установените 
таксони са толерантни към органично замърсяване, което 
индикира слабо  огранично натоварване в изследвания 
пункт. Според сапробността си, над 50% от установените 
таксони са олиго-β-мезосапроби и β-α-мезосапроби. 

река Широколъшка  
Станция 4  

Ш.ст.4.291015 
29.10.2015 г. 16.3 Добро 

Коефициентът %PT показва, че 9% от установените таксони 
са толерантни към органично замърсяване, което индикира 
липса на огранично натоварване в изследвания пункт. 
Според сапробността си, оценена по HOFMANN (1994), 57% от 
установените таксони са олиго-β-мезосапроби.  

 

8.4. Заключение: 
Всички изследвани станции на река Широколъшка са в „Добро“ екологично състояние. 
Наблюдава се слаб натиск върху фитобентосните съобщества в част от изследваните 
пунктове, поради наличие (над 10%) на толерантни към органично замърсяване таксони. 
Поради относително интензивното рибовъдство във водосбора на реката се препоръчва 
рутинно наблюдение на станциите на р. Широколъшка по БЕК фитобентос, като 
пробонабирането да бъде извършвано минимум веднъж в годината през месеците юли-
август. Река Широколъшка принадлежи към речен тип R3 (Планински реки), като 
пробонабиране за БЕК „Фитобентос“ през пролетта, началото на лятото или есента би 
маскирало основните критерии за оценка на натиска, поради относително пълноводие през 
тези периоди и развитието на реофилни (в бързо течащи, силно аерирани води) и 
криофилни таксони (при по-ниска температура на водата).  
В заключение, може да се твърди, че р. Широколъшка е слабо повлияна от практиките на 
рибовъдство, но рутинен биомониторинг би установил отклонение на стойностите на 
диатомейния индекс IPS и екологичното състояние спрямо измерените такива в рамките на 
настоящия проект.  
Мониторингов пункт преди заустване от Рибарници на "ПАЛ-
БГ" (Геогр. коорд.: N 41o42’36,14”; 24o 27’02,25”, н.в. 785 м) 

Мониторингов пункт при заустване на Рибарници на "ПАЛ-
БГ" (Геогр. коорд.: N 42o16’50,4”; 23o 41’11,91”, н.в. 766 м) 

  
Елементи за качество Елементи за качество 

1. Макрозообентос BI – 4,5; ЕС - Отлично 1. Макрозообентос BI – 3,5-4; ЕС – Добро 

2. Макрофити  Липсват  МФ (непредст. БЕК) 2. Макрофити  RI: 10-48,21; ЕС: Добро-Отлично 

3. Фитобентос (доп.анализ)  IPS: ЕС – Добро 3. Фитобентос (доп.анализ)  IPS: ЕС – Добро 

4. Рибна фауна Неповлияна ихтиоценоза 4. Рибна фауна Значимо въздействие  

5. Раци Не са установени 5. Раци Не са установени 

6. Микроорганизми Влошено микробиологично 6. Микроорганизми Влошено микробиологично 
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състояние по TVC 22oC и добро до 
задоволително санитарно 
състояние 

състояние по TVC 22oC и добро до 
задоволително санитарно 
състояние 

7. Общи ФХ показатели Умерено (Moderate) 7. Общи ФХ показатели Умерено (Moderate) 

Екологично състояние 2015:  
Умерено 

Отклонения от добро състояние:  
ФХЕК-  N-NO3, T-N, P-PO4, T-P 

Екологично състояние 2015: 
Умерено 

Отклонения от добро състояние: 
ФХЕК-  N-NO3, T-N, P-PO4, T-P 

Мониторингов пункт BG3MA00661MS0752 
в района на отбивката за село Беден 
След заустване ( 1 км) от Рибарници на "ПАЛ-БГ"  
(Геогр. коорд.: N 41o42’36,14”; 24o 27’02,25”, н.в. 728 м) 

Мониторингов пункт BG3MA00661MS0751 
Преди устие на р.Широколъшка  
(Геогр. коорд.: N 41o43’07,25”; 24o 25’34,87”, н.в. 718 м) 

  
Елементи за качество Елементи за качество 

1. Макрозообентос  BI: 4-4,5; ЕС – Добро-Отлично 1. Макрозообентос (Bi) BI: 3,5-4; ЕС - Добро 

2. Макрофити RI: 70,59-100; ЕС: Отлично 2. Макрофити RI:15,38-79,55; ЕС:Добро-Отлично 

3. Фитобентос (доп.анализ)  IPS: ЕС – Добро 3. Фитобентос (доп.анализ)  IPS: ЕС - Добро 

4. Рибна фауна  4. Рибна фауна  

5. Раци Не са установени 5. Раци Не са установени 

6. Микроорганизми Влошено микробиологично 
състояние по TVC 22oC и добро до 
задоволително санитарно 
състояние 

6. Микроорганизми Влошено микробиологично 
състояние по TVC 22oC и добро до 
задоволително санитарно 
състояние 

7. Общи ФХ показатели Умерено 7. Общи ФХ показатели Умерено  

Екологично състояние 2015:  
Умерено 

Отклонения от добро състояние:  
ФХЕК-  N-NO3, T-N, P-PO4, T-P 

Екологично състояние 2015: 
Умерено 

Отклонения от добро състояние: 
ФХЕК-  N-NO3, T-N, P-PO4, T-P 

 
 
 
Резултатите от проведения мониторинг на биологичните и физикохимични елементи за 
качество са представени в Приложение 1.15_FISHFARMING_Данни мониторинг ИРА 
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Дейност 1.16. Наблюдение за оценка на БЕК статус (фитопланктон, макрофити, 
биоакумулация, микробиология): провеждане на трета мониторингова кампания. 
 

Партньор Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” 
 

Период на изпълнение 3 месец  4 месец  5 месец  7 месец  

                                
 

 

Информация за изпълнението на дейността: 
 

Екип от експерти: 1.Макрофити - 2 експерти 
2.Фитопланктон - 4 експерти 

3.Биоакумулация - 3 експерти 
4.Микробиология - 3 експерти 

 
Описание на извършената работа: 
През м.ноември и м. декември бе финализирана трета мониторингова кампания съгласно 
актуализираната програма за мониторинг. В рамките на трета кампания общият брой на 
обработените проби е 115, разпределени по БЕК (ФП 17; МФ 18), микробиология (62) и 
биоакумулация (18).  

 

1. БЕК Фитопланктон. 

Резултатите от втора и трета мониторингова кампания са представени в Приложение ПУ-1. 
Съгласно предвидените задачи по проекта през м.ноември бяха взети 17 смесени 
(интегрирани) фитопланктонни проби. Пробите бяха фиксирани in situ с формалин (4% 
крайна концентрация) и траспортирани в пластмасови шишета за последваща обработка в 
лабораторни условия, където те бяха доведени до обем 1 литър и прехвърлени в тъмни 
стъклени банки за утаяване. Като следващ етап бе определен таксономичния състав на 
концентрираните фитопланктонни проби.  

 
Оценка на екологичното състояние по БЕК фитопланктон - обобщение 

Язовир Цанков камък  
За първи път се прави оценка на екологичното състояние на яз. Цанков камък. И двата 

пункта са оценени в Добро състояние по БЕК фитопланктон (Табл. 1). 
 
Табл. 1.16.1. Екологично състояние на яз. Цанков камък по пунктове през 2015г. 

Пункт Среда Опашка 

2015 Състояние Добро Добро 

 
Язовир Батак  
През 2015г. състоянието на пунктовете в яз. Батак може да се оцени като Умерено, с 

изключение на пункта при острова – Добро (Табл. 2). В сравнение с 2009 г., когато ЕС на яз. 
Батак е оценено като Добро (Cheshmedjiev et al., 2010), през 2015 г. се наблюдава влошаване 
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по метриките на БЕК фитопланктон - повишени са средносезонните стойности на Общия 
биообем и се наблюдават цъфтежи, които не са констатирани през 2009г. 

 
Табл. 1.16.2. Екологично състояние на яз. Батак по пунктове през 2015г. 

Пункт Стена Садки Остров Опашка 

2015 Състояние Умерено Умерено Добро Умерено 

 
Язовир Кърджали 
Обобщената оценка за всички пунктове от яз. Кърджали е Добро ЕС (ЕП) - Табл. 3. Все 

пак трябва да се отбележи, че пунктовете при големите садки и острова показват 
еутрофизиране, тъй като метриките за състава (EQRВГИ и Цъфтежи (степен) са в границите на 
Умерено състояние. В сравнение с 2009 г., когато ЕС на яз. Кърджали е оценено като Отлично 
(Cheshmedjiev et al., 2010), са влошени оценките по две от метриките на фитопланктона (Общ 
Биообем, Цъфтежи (степен), което е признак на известно еутрофизиране. 

 
Табл. 1.16.3. Екологично състояние на яз. Кърджали по пунктове през 2015г. 

Пункт Стена  
(при малки 

садки) 

Садки  
(големи садки) 

Остров Опашка 

2015 Състояние Добро Добро Добро Добро  

 
Язовир Копринка 
Екологичното състояние при стената и садките на яз. Копринка е Умерено (Табл. 4). 

Двата пункта са еутрофизирани, за което свидетелстват констатираните цъфтежи и високия % 
на еутрофни цианобактерии. Налице са и цъфтежи от потенциално токсични видове. Пунктът 
при стената е в по-добро екологично състояние. През 2009 г. състоянието на яз. Копринка по 
БЕК фитопланктон е било оценено като Добро (Cheshmedjiev et al., 2010). 

 
Табл. 1.16.4. Екологично състояние на яз. Копринка по пунктове през 2015г. 

Пункт Стена Садки Опашка 

2015 Състояние Умерено Умерено Добро 

 
Язовир Конуш 
Язовир Конуш е плитък язовир от тип L17 (Малки и средни равнинни язовири в ЕР 7). 

Оценката по метриките за състав и биомаса е противоречива. Като се акцентува на 
метриките за състава на фитопланктон, екологичното състояние на двата пункта е на 
границата Добро/Умерено (Табл. 5).  

 
Табл. 1.16.5. Екологично състояние на яз. Конуш по пунктове през 2015 г. 
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Пункт Среда Преливник 

2015 Състояние Добро/Умерено  Добро/Умерено 

 
Язовир Паничери 
Двата пункта на яз. Паничери са оценени в Умерено/Лошо състояние (Табл. 6), тъй  като 

оценката по различните метрики на фитопланктона варира от Умерено до Много лошо 
състояние. Бяха установени и цъфтежи от потенциално токсични видове Цианобактерии. 

 
Табл. 1.16.6. Екологично състояние на яз. Паничери по пунктове през 2015г. 

Пункт Среда Преливник 

2015 Състояние Умерено/Лошо  Умерено/Лошо 

 

2. БЕК Макрофити. 

Поради спецификата на БЕК МФ и необходимостта изследванията да се провеждат по време 
на вегетационния сезон, през м. октомври, т.е. 6-ти месец от изпълнението на проекта бе 
проведена трета мониторингова кампания с общ брой трансекти 18. Резултатите от нея са 
представени в Приложение ПУ-2. Оценката по БЕК Макрофити за целия период на 
мониторинг е обобщена на Табл. 1.16.7. 

 

№ Пункт/ВТ РИ* РИ-EQR* Забележка 

1 р. Широколъшка 1 н.п. Богато съобщество от 
крайбрежна растителност. Липса 
на типично водни МФ в 
трансектите. 

2 р. Широколъшка 2 22.25 0.62 Добро ЕС на границата с 
отлично. Наблюдава се сезонно 
понижение на РИ/EQR през м. 
септември и м.октомври.  

3 р. Широколъшка 3 75.68 0.88 Отлично ЕС. От четирите 
наблюдавани пункта по р. 
Широколъшка този е най-
представителен по БЕК МФ. 

4 р. Широколъшка 4 32.83 0.67 Отлично ЕС с тенденция към 
понижение на стойностите на РИ 
през летния сезон. 

5 яз. Батак -98.96 0.005 Лошо ЕС и през целият 
мониторингов период. 
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6 яз. Копринка 0 0.5 Оценката е валидна за периода 
на първа мониторингова 
кампания в трансектите до 
стената.  

По време на втора и трета 
мониторингова кампания не са 
установени водни МФ. 

Табл. 1.16.7. Оценка по БЕК МФ в рамките на първа, втора и трета кампания съгласно 
Наредба Н-4/14.09.2012 г. * Средни стойности за периода юни-октомври. 

 

3. Микробиология. 

През отчетния период е извършен окончателен анализ на пробите по 5 микробиологични 

показатели, както следва:  

1. Фекални колиформи /cfu.100 mL-1/ - прилага се като индикатор за замърсяване с 

фекално-битови отпадни води. Съгласно действащата нормативна база единствено 

показателят фекални колиформи е нормиран в Наредба № 4/20.10.2000 за качество на 

водите за рибовъдство и за развъждане на черупкови организми.  

2. Eshcerichia coli /cfu.100 mL-1/ - прилага се като основен индикатор за замърсяване с 

фекално-битови отпадни води. Характеризира се с висока надеждност (WHO, 2006). 

3. Чревни ентерококи /cfu.100 mL-1/ -  прилага се като индикатор за замърсяване с фекално-

битови отпадни води. Използва се като потвърдителен анализ (WHO, 2006). 

Съотношението между фекалните колиформи и чревните ентерококи е косвен показател 

за произхода на замърсяване (човешки или животински).  

4. TVC 22°С /cfu.100 mL-1/; TVC 37°С /cfu.100 mL-1/ - общ брой хетеротрофни 

микроорганизми, отчетен при култивиране на 22°С  и 37°С. Основен показател за 

трофичен статус на даден водоем. Стойностите му зависят пряко от концентрацията на 

органична материя, което дава възможност при еднакви други условия да се определи 

натискът на садковите стопанства върху водното тяло. Към настоящият момент са 

използва единствено като критерии за оценка на питейни води (WHO, 2006) и отсъстват 

референтни стойности за останалите водоеми. За определянето на състоянието на 

водоема на база общо микробно число са използвани предложената от Albinger (1992) 

класификация и предходни изследвания на колектива ( Таблица. 1) 

Изследванията проведени през последните години, както в световен мащаб (Stevens et 

al., 2003), така и тези проведени от настоящия колектив(Iliev et al., 2012, Todorov et al., 2012; 

Iliev et al., 2015a, 2015b, Илиев, 2015) показват, че числеността на колиформите на е 

достатъчно надежден индикатор за санитарния статус на дадено водно тяло.  
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Проучваните в настоящия проект водни тела се използват многоцелево. През 

последните години нараства интереса към водоемите като туристически обекти, в резултат 

на което водите се използват и за рекреация. Това е свързано със засилена урбанизация на 

крайбрежните зони. В същото време в тях се развива и интензивно садково рибовъдство или 

има заявен интерес за изграждане на садкови съоръжения. Възможното заустване или 

филтрация  на фекални отпадни води създава риск за човешкото здраве поради навлизане 

на патогенни микроорганизми. Садковите стопанства също създават условия за повишаване 

на числеността на патогенни за човека видове (Igbinosa et al., 2008; Tamplin, 2009), като е 

установена връзка между повишаването на числеността на рибните и човешките патогени 

(Jacobs & Chenia, 2007). От друга страна те са и основен източник на натоварване с органична 

материя, което може да доведе до еутрофикация на водното тяло. 

В сега действащата нормативна уредба на Република България за качество на 

повърхностни води не са включени основни индикатори  за антропогенен натиск и оценка на 

риска за човешкото здраве. В тази връзка при направения анализ на санитарния статус на 

водите на изследваните обекти заедно със заложените в Наредба № 4\20.10.2000 за 

качество на водите за рибовъдство и за развъждане на черупкови организми  са използвани 

и метриките, описани в Европейската директива за качество на водите за рекреация - EU 

Directive  (76/160/EEC). Предложените референтни стойности са описани в Табл. ПУ-2. 

 

Параметър 
Микробиологично качество на водата 

Отлично Добро Влошено 

Фекални колиформи  cfu.100 mL-1 <1000 <10000 >10000 

Escherichia coli cfu.100 mL-1 < 500 < 1000 >1000 

Чревни ентерококи cfu.100 mL-1 < 200 < 400 >400 

*TVC 22°С cfu.100 mL-1 <10000 <100000 >100000 

 

Табл. 1.16.8. Предложени критерии за оценка на микробиологичното качество на води на 

база на нормите заложени в Европейска директива 76/160/EEC. *Класификация, предложена 

от Albinger (1992). 

Резултати за микробиологични показатели в категория язовири 

1. Язовир „Батак“ 

Язовир Батак се характеризира с отлично екологично състояние през трите 

мониторнигови кампании по отношение на показателите: фекални колиформи; E. coli и 

чревни ентерококи. При проведеното изследване не се установява замърсяване с отпадно-

битови води в акваторията на язовира. Според предложените норми за  TVC 22°С водоемът е 
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в добро екологично състояние. През трета мониторингова кампания се отчита превишаване 

на TVC 22°С единствено в близост до садковото стопанство  и зоната извън садките. През 

изследвания период в откритата акватория броят на хетеротрофните микроорганизми 

достоверно намалява по протежение на водоема от зоната извън садковото стопанство  към 

стената на язовира (p<0.005), дължащо се на самопречистващата способност на язовирите от 

езерен тип и е показателно за отсъствие на локални източници на натоварване.  

2. Язовир „Копринка“ 

Стойностите на изследваните микробиологични показатели са достоверно по-високи 

при станцията, разположена до садковите стопанства в сравнение със станцията при стената 

на водоема (p<0.005) през целия анализиран период. Получените резултати  характеризират 

язовир „Копринка“, като водоем с добро общо микробиологично качество на водите. 

Постоянното присъствие на фекални колиформи; E. coli и чревни ентерококи, макар и в 

норми, свидетелства за слаб, но постоянен антропогенен натиск.  

3. Язовир „Кърджали“ 

През месец юли  водоемът се характеризира с отличен санитарен статус по отношение 

на показателите: фекални колиформи; E. coli и чревни ентерококи. През втората кампания 

водите са с добър (в зоната на аквакултура) до отличен ( в свободната от садки зона) 

санитарен статус. През месец ноември отново не се отчита фекално замърсяване в 

изследваната акватория. 

При проведените три мониторингови кампании се установява постоянно превишаване 

на стойностите за  TVC 22°С при станциите, разположени в близост до садковите стопанства и 

с. Главатарци. Стойности на показателя в тази зона са достоверно по-високи в сравнение със 

свободната от садки акватория (p<0,05). Отсъствието на индикации за заустване на битови 

отпадни води заедно със завишените стойности на  TVC 22°С са показателни  за наличие на 

локални източници на натоварване органична материя в зоната за аквакултура. 

Резултатите, получени при проведените мониторингови кампании за яз. „Кърджали“,  

показват значително завишаване на стойностите на изследваните показатели в сравнение с 

предходни изследвания на колектива (Iliev et al., 2012, Todorov et al.,2012; Илиев, 2015).  

4. Язовир „Цанков камък“ 

През първа мониторингова кампания при основният вток на язовира се установява 

влошено състояние на водите и седиментите по отношение на всички изследвани 

показатели. Високите стойности на числеността на Е. coli и чревни ентерококи и през 

останалите изследвани периоди в този участък свидетелстват за постоянен антропогенен 

натиск. Една от вероятните причини е силно проточния характер на изследваната зона 
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поради което, микрофлората се формира основно от  навлизащите речни води, а процесите 

на седиментация и самопречистване практически отсъстват.  

С изключение на месец юли пробите от втората изследвана станция също превишават 

заложените стойности за TVC 22°С. Санитарният статус се изменя от отличен през първа 

мониторингова кампания до добър през втора и трета. 

Резултати за микробиологични показатели в категория реки: р. Широколъшка 

През трите мониторингови кампании се установява превишаване на стойностите на TVC 

22°С при всички изследвани пунктове. Не се установяват достоверни разлики в метриките за 

санитарен статус по дати и зони на изследване. На база на получените стойности за фекални 

колиформи, Е. coli и чревни ентерококи водите и седиментите на р. Широкалъшка се 

характеризират с добър екологичен статус за изследвания период. Единствено през месец 

юли при пункт 1, пункт 2 и пункт 3 се установява влошен статус поради превишаване на 

показателя чревни ентерококи.  

Заключение. При проведеният мониторинг в рамките на настоящия проект не се отчитат 

сериозни отклонения в стойностите на предложените индикатори за оценка на санитарния 

статус на водните тела. Всички изследвани обекти са с отличен до добър санитарен статус, 

като отклонение от  предложените гранични стойности се установява само в единични 

проби.  

Присъствието на фекални колиформи в голям процент от изследваните проби при отсъствие 

на E. coli и чревни ентерококи потвърждава слабата надеждност на индикатора и 

необходимостта от въвеждане на допълнителни метрики за оценка на антропогенния натиск 

и риска за човешкото здраве. Въвеждането на тези показатели при анализа на повърхностни 

води ще приравни критериите, прилагани в страната с нормативната уредба, касаеща  

качеството на водите за рекреация, описана в Европейската директива за водите - EU 

Directive  (76/160/EEC). 

Параметърът общ брой хетеротрофни микроорганизми се характеризира с най-голяма 

степен на вариране в хода на изследването. Към настоящия момент неговата надеждност за 

условията на Р. България не е напълно потвърдена. За прилагането на индикатора е 

необходимо създаването на достатъчна база данни описваща естествената сезонна 

динамика на показателя и корелацията му с концентрацията на биогенни елементи (N и P).  



FINANCIAL MECHANISM OF THE EUROPEAN ECONOMIC AREA 2009 – 2014 

ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО 

ПРОСТРАНСТВО 2009-2014 

Провеждане на програма за проучвателен мониторинг за оценка на натиска и въздействието на рибовъдството върху 
повърхностните водни тела и актуализация на програмата от мерки в Плана за управление на речните басейни в 

Източнобеломорския район  

                                                                                 FISHFARMING 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешни води” на 
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. 
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Бенефициента и при никакви обстоятелства не може да се приема, 
че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и 
Програмния Оператор на Програма BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешни води  “ 

 Стр. 94 

4. Биоакумулация. 

В рамките на трета мониторингова кампания, са взети и обработени първично 18 проби от 
яз. Кърджали, яз. Студен кладенец и яз. Тополница, като общият брой на всички проби по 
проекта е 58. За всеки язовир са обработени проби от 3 вида риби (шаран, костур и бабушка)  
за всеки от които - от 3 органа/тъкани (хриле, черен дроб и мускул). От яз. Кърджали 
еднократно са взети проби от бяла риба и езерен рак.  

Изборът на органи/тъкани за анализ е свързан със степента на риска от биоакумулация 
(хриле и черен дроб), както и от гледна точка на риска от консумация (мускул).  

 Хрилете на рибите са главното място за извършването на газовата обмяна, 
осморегулацията и киселинно-алкалния баланс, като заемат повече от 50% от 
повърхността на цялото им тяло. Хрилете имат способността да абсорбират 
токсикантите, да ги метаболизират и по този начин да предотвратят биоакумулацията 
на вредните вещества и техния трансфер до други органи. 

 Черният дроб e орган, който е лесно податлив на негатините ефекти на вредните 
вещества, тъй като те могат да се превърнат в още по-токсични субстанции чрез 
процеси на биоактивация. От друга страна, чрез някои от тези реакции черният дроб 
може да превърне токсикантите в такива форми, които по-лесно да се отделят от 
организма или поне да редуцира тяхното токсично действие. Голяма част от 
замърсителите се натрупват в черния дроб и се задържат в количество, 
представляващо 50% от циркулиращото в кръвта 

 Мускулната тъкан е включена като обект на изследване във връзка с консумацията от 
човека и проби от нея са изследвани с оглед натрупване на данни за оценка  
евентуалния здравен риск. Данните от мускулна тъкан по проекта ще бъдат 
използвани при оценките за химично състояние на водните тела в съответствие с 
въведените в националното законодателство СКОС за приоритетни вещества през 
декември, 2015 г. 

 

4.1. Пробонабиране. 

Риби от еднакво-размерно възрастова група бяха уловени с помощта на рибарска лодка, 
мрежи и въдици от определените в мониторинговата програма пунктове в трите изследвани 
язовири, съответно през трите изследвани сезона – лято, есен, зима. Дисекцията е 
извършвана на терен по методика за събиране на органи от риби за анализ за 
биоакумулирали токсиканти, описана в EMERGE протокола на Rosseland et al. (2003). Веднага 
след това органите хриле, черен дроб и мускули са изолирани от всяка риба и поставени в 
чисти и етикирани полиетиленови пликове с цип за метали и алуминиево фолио за органика. 
Пробите са съхранявани в хладилна чанта с дълбоко замразени охладители до пренасянето 
им лаборатория към катедра Екология и ООС, Пловдив, където са съхранявани замразени 
при -25°С до анализирането им. 

Пробите са анализирани за 2 групи субстанции, като достоверността на резултатите е 
гарантирана от закупените по проекта референтни материали за изследваните вещества в 
биота: 
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4.2. Анализ на метали. 

Пробите бяха изследвани за съдържание на 11 метала и металоида (Ni, Cu, Zn, As, Cd, Pb, Cr, 
Mn, Fe, Al, Hg) във връзка с установеното замърсяване на в трите язовира и степента на 
токсичност.  

Метод на изпитване за определяне на съдържание на метали: микровълново разлагане на 
~ 2 g проба в затворени съдове под налягане с 6,5 ml концентрирана азотна киселина и 0,5 
ml солна киселина и определяне на елементите с IСP MS техника, съгласно БДС EN ISO 17294-
2:2005.  

 
Резултати от проведените анализи за биоакумулация на метали: 

Пробите бяха изследвани за съдържание на 11 метала и металоида (Ni, Cu, Zn, As, Cd, Pb, Cr, 
Mn, Fe, Al, Hg). Подробните резултати са представени в протоколите от анализ за 
биоакумулация (Приложение ПУ-4_Биоакумулация_метали). На базата на тези резултати 
може да се направят следните обобщения: 

 Резултатите показват сходни тенденции за трите язовира, независимо от сезона: 
- най-високи концентрации на металите се отчитат в черен дроб, следвани от тези в 
хриле; 
- най-ниски концентрации cе доказват в мускулите; 
- като цяло най-ниски нива на биакумулация на метали се отчитат в яз. Кърджали. 

 Констатирани са завишени концинтрации на: 
- Хром (Cr) - и в трите изследвани язовира 
- Ni - в яз.Студен кладенец и яз.Кърджали 
- Pb – само в яз.Тополница 
- само резултатите за Ni показват по-високо съдържание в мускули в сравнение с 

другите органи  
- по- високо е съдържанието на Al в хрилете в сравнениe с черния дроб  

 В никоя от пробите не се доказва наличие на живак (Hg) над СКОС за биота, въведен 
в Наредбата за СКОС на приоритетни вещества и определени други замърсители 
(11.12.2015)  

 Не се доказа видова специфичност в процесите на биоакумулация 
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-  като цяло по-високи са нивaта на изследваните метали в органите на рибите през 
лятото 

-  не се доказва ясно изразена тенденция за биомагнификация в мускулите.Този 
процес засяга черния дроб и хрилете; 

-  не може да се докаже разлика в процесите на биоакумулация при рибите 
отглеждани в садки и тези на свобода; 

-  необходими са допълнителни проучвания за оценка на риска относно консумацията 
на месо от риба, съобразно нормите за съдържание на метали. 

 
При анализа на резултатите са използвани нормите в Наредба № 31 изм. и доп. - ДВ, бр. 51 
от 2006 г. Таблица № 5: Норми за олово, живак и кадмий в някои храни 
Нормите за съдържание на олово, живак и кадмий в тези храни се отнасят за готовия за 
консумация продукт (пуснат в този вид на пазара или приготвен съгласно указанията на 
производителя). 
  

4.3. Анализ на органични съединения. 

За анализ са избрани 42 органични съединения, приоритетни вещества и специфични 
замърсители от индустриални източници, пестициди, лекарствени препарати, биологично 
активни вещества които попадат в повърхностни води в резултат на точково и дифузно 
замърсяване.  

Изборът на приоритетни вещества е съобразен с изискванията на НАРЕДБАТА за стандарти за 
качество на околната среда за приоритетни вещества и някои други замърсители Приета с 
ПМС № 256 от 1.11.2010 г, изм. и доп., бр. 97 от 11.12.2015 г. Сред тях попадат вещества от 
групите на  

 Органохлорните пестициди (OCP), които са били широко използвани в миналото, но 
поради тяхната екологична устойчивост и натрупване в хранителната верига, те все още 
може да бъдат актуален проблем за здравето на човека  

 Полиароматните въглеводороди (PAH), които са голяма група органични съединения с 

малка водоразтворимост, но голяма разтворимост в мазнини. Полиароматните 

въглеводороди се образуват в най-голяма степен при горивните процеси (непълно 

горене на въглища и дизелово гориво). Съществуват няколко стотин PAH, които се 

усвояват главно чрез дихателната система, но могат да попаднат и чрез водата и 

храната. Най-добре е проучен канцерогенният ефект на бензo(a)пирена (BaP), който 

може да се смята за маркер за другите PAH, следователно само той е необходимо да бъде 

мониториран за сравнение със СКОС за биота или съответните СГС-СКОС за вода. 

От групата на специфичните замърсители е изследвано съдържанието на полихлорирани 

бифенили (РСВ), които са токсични химикали с висока степен на акумулация в почви, седименти и 

биота. Най-често те те попадат в околната среда чрез незаконно изхвърляне на отработени масла от 

електрическо оборудване, както и различни опасни отпадъци. Въпреки, че производството на PСBs е 
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спряно от десетилетия и емисиите на PCDD /F са строго регламентирани в ЕС, все още се забелязва 

замърсяване и по -специално на DL-PCB в мастната тъкан рибите.  

 Метод на изпитване за опеределяне на съдържание на органични съединения: 
микровълново разлагане на ~  1 g проба в затворени съдове под налягане, полученият 
екстракт се концентрира, подлага се на процедура на пречистване и отново се концентрира. 
Пробата е анализиранa c GC MS техника. 

  
 

Резултати от проведените анализи за биоакумулация на метали: 

Подробните резултати са представени в протоколите от анализ за биоакумулация 
(Приложение ПУ-4_Биоакумулация_органични замърсители). На базата на тези резултати 
може да се направят следните обобщения: 
 
4.3.1. Приоритетни вещества.  

 Открити са 22 бр. органохлорни пестициди в хриле и черен дроб: 
- яз. Кърджали (шаран, бабушка, костур– изомерите на НСН и DDX- хриле),  
- яз. Тополница (шаран, бабушка, костур– изомерите на НСН и DDX- хриле,ч. дроб) 
- яз. Студен кладенец (шаран и костур– изомерите на НСН и DDX- хриле,ч. дроб) 
-  

Hexaclorobenzene trans-Chlordane o,p DDE 

Heptaclor epoxide cis-Chlordane p,p DDE 

a-HCH Mirex o,p DDT 

beta-HCH Dieldrin p,p DDT 

gama-HCH b-Ендосулфан o,p DDD 

delta-HCH b-Ендосулфан p,p DDD 

epsilon-HCH Ендрин  

Oxychlordane Метоксихлор  
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 Открити са полициклични ароматни въглеводороди (PAH) 16 броя: 
яз. Кърджали  
- Шаран (мускул) ВаР – 5,6 при СКОС 5 µg/kg 
- Бабушка (мускул) ВаР – 4,6 µg/kg  
яз. Студен кладенец 
- Шаран (мускул) ВаР – 18,1 при СКОС 5 µg/kg  
- Костур (мускул) ВаР – от 5,7 до 8,6 при СКОС 5 µg/kg  
И в трите язовира има наличие на други РАН в хриле и ч. дроб. 

 

Нафтален  Фенантрен  Бензо(a)антрацен  Бензо(а)пирен  

Аценафтален  Антрацен  Кризен  Индено(1,2,3-сd)пирен  

Аценафтен  Флурен  Бензо(б)флуорантен  Дибензо(а)антрацен  

Флуорантен  Пирен  Бензо(к)флуорантен  Бензо(g,h,i)перилен  

 
4.3.2 Специфични замърсители: открити са 6 бр. полихлорирани бифенили (PCB28, PCB52, 

PSB101, PCB 138, PCB 153 и PCB180) в хриле и черен дроб. 
яз. Кърджали  

 Шаран PCB 52-хриле, ч. дроб  

 Бабушка PCB 28-хриле 

 Костур PCB 28 и PCB 52 -хриле, ч. дроб 
яз. Тополница 

 Шаран PCB 52- ч. дроб  

 Бабушка PCB 28 и PCB 101 –хриле, ч. дроб 

 Костур PCB 28 и PCB 52 -хриле, ч. дроб 
яз. Студен кладенец  

 Костур PCB 28 и PCB 52 -хриле, ч. дроб 

Заключения: 

• В яз. Студен кладенец и яз. Кърджали се наблюдава биоакумулация на 
Бензо(а)пирен (ВаР) над СКОС за биота. 

• И в трите язовира се наблюдават концентрации на OCP и РСВ в рибите над 
границата на откриване (LOQ), но за тях няма изведени норми за биота. 

• Резултатите от извършените изследвания за биоакумулация на органични 
замърсители могат да индикират някои проблеми, които е необходимо да бъдат 
проучени по-подробно при бъдещ мониторинг. Те могат да послужат и за 
прецизиране на предложения списък за специфични замърсители за страната, които 
да бъдат предмет на мониторинг. 

 
Резултатите от проведения мониторинг на фитопланктон, макрофити, микробиология и 
биоакумулация са представени в Приложение 1.16_FISHFARMING_Данни мониторинг ПУ. 
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Дейност 1.17. Изпълнение на 40-мониторингови кампании – наблюдение на 
рибоядни птици и измерване на избрани физикохимични параметри на водата: 
провеждане на 26 мониторингови мисии. 
 

Партньор Сдружение с нестопанска цел „Зелени Балкани”, Пловдив 
 

Период на изпълнение 2-11 месец  
(юли, 2015 - февруари, 2016) 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 

 

Информация за изпълнението на дейността: 
 

Екип от експерти: 1.Експерт по пробонабиране и орнитологични наблюдения. 
2. Сътрудник за техническа помощ за пробонабиране с лодка и транспорт 

 
Описание на извършената работа: 
 
Планираните 40 кампании за полеви наблюдения на рибоядни птици и избрани ФХ 
показатели бяха извършени в продължение на 12 месеца в два от язовирите, разположени в 
зони от Натура 2000 (яз. Конуш и яз.Кавака), в съседство на които са разположени колонии от 
редки рибоядни птици. Едногодишните наблюдения дадоха възможност да се извърши 
представителен анализ на промените в числеността на гнездящите и зимуващи рибоядни 
птици, да се извърши оценка на заплахите, на които са подложени в районите с развито 
рибовъдство, както и на щетите, които нанасят на рибовъдните стопанства. които . 
 

1. Мониторинг на ключови видове рибоядни птици.  
1.1. Смесена колония до язовир Кавака от голям корморан (Phalacrocorax carbo) и сива 
чапла (Ardea cinerea) 

 
Гнездящите рибоядни птици в района на язовир Кавака са от видовете голям корморан и 
сива чапла с численост 175-200 двойки през 2016 г. Те пристигат в колонията в средата-края 
на месец март, приключват размножителния период през юни и я напускат в през месец 
септември. В язовир Кавака се хранят около 25-30% от птиците гнездящи в колонията, а 
останалите - най-често на територията на язовир Пясъчник, който е значително по-голям, 
разположен в непосредствена близост и предоставя по-добри условия за изхранване.  
През 2016 г. в смесената колония бе установено увеличение на гнездовите двойки на 
големия корморан (95-110 двойки) и леко намаление на гнездовите двойки на сивата чапла 
(80-90 двойки). Това предполага реална опасност големият корморан да измести сивата 
чапла като по-агресивен вид.   
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Гнездящи птици от вида Голям корморан 
 
Зимуващите птици в района на яз.Кавака (голям корморан – около 30 екз и сива чапла – 
около 20 екз.) пристигат в района на рибовъдното стопанство през октомври и отлитат в края 
на февруари-началото на март. Числеността на птиците е постоянна през целия зимен 
период, като понякога се регистрира по-малък брой (5-10 екз.) поради хранителни миграции 
или прогонване от страна на рибовъдите.  
 

  
Сива чапла (Ardea cinerea)    Голям корморан (Phalacrocorax carbo) 
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Резултатите от прилагането на разработения подход по проекта за изчисление на щетите от 
рибоядни птици през едногодишния период на наблюдение показват, че ориентировъчното 
количество риба, което изяждат птиците е 10-14 тона/година (50 зимуващи и 360-400 
гнездящи екз. при 25% изхранващи се в язовира). Голяма част от нея (около 50-60 %) не е 
обект на отглеждане (естествено размножаваща се), но въпреки това щетите за рибовъдните 
стопанства са големи, имайки предвид, че значителна част от рибата се наранява от птиците 
без да бъде изядена и най-често умира. Тези обстоятелства определят условия за 
конфликтни ситуации между рибовъдите и постоянно присъстващите в района на язовира 
рибоядни птици (гнездящи и зимуващи), като често се предприемат мерки за тяхното 
прогонване от язовира. Въпреки това целостта на колонията не е застрашена от пряка 
антропогенна намеса, а по-скоро от загуба на естествени местообитания за гнездене, поради 
изсъхване на дърветата, върху които е птиците гнездят. Наблюденията показват, че 
рибовъдите голяма степен са адаптирали своята дейност към хранителните навици на 
птиците и използват методи като съхраняване на малките рибки през зимата в басейни, 
покрити с мрежи, по-късно зарибяване на рибовъдните басейни след отлитането на 
зимуващите птици и др. Тези мерки са препоръчани в проекта като възможност за 
ограничаване на щетите от рибоядните птици и едновременно опазване на защитените 
видове и техните гнездови колонии. 
 

1.2. Смесена колония до язовир Конуш - малка нощна чапла (Nycticorax 
nycticorax), малка бяла чапла (Egretta garzetta), гривеста чапла (Ardeolla ralloides) 

 
Гнездящите птици в колонията до с.Конуш пристигат през втората половина на месец март, а 
сформирането на колониите се извършва до началото на април. Общият брой на гнездящите 
двойки в колонията е 380-440 двойки, от които 290-320 двойки нощна чапла и 90-120 двойки 
малка бяла чапла, 2-4 двойки голям корморан и 1-2 двойки сива чапла. 

 
Нощна чапла (Nycticorax nycticorax) 
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Малка бяла чапла (Egretta garzetta) 

 

 
Гривеста чапла (Ardeola ralloides) 

 

 През 2016 г. се наблюдава намаление на числеността на гнездящите в колонията двойки, 
който се обяснява със следните причини:  

- на територията на язовира се формира нова колония от 40 до 60 двойки нощна чапла; 

- силна буря разруши голяма част от местообитанието и тополите, на които беше 
изградена колонията; 
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- трета колония се образува на язовир Тракиец с основатели птици от колонията в 
Конуш.   

Грижата за колонията от чаплови птици до яз.Конуш, която е обявена за защитена територия, 
се извършва от Сдружение „Зелени Балкани“, като се осигурява необходимото спокойствие 
за гтездящите птици и се създават нови гнездови местообитания. Сдружението стопанисва 
язовир Конуш, като мерките за защита на колонията се съчетава с извършване на полу-
интензивно рибовъдство. Наблюденията по проекта показват, че в язовира се изхранват 
около 40-45% от възрастните птици от колонията и 70-75% от младите птици. 
Ориентировъчното количество на рибата , изяждана от птиците е 10-12 т/год, но значителна 
част от нея е естествено размножаваща се в язовира. Опитът показва, че дейностите за 
опазване на редките рибоядни птици и развиване на сладководно рибовъдство могат да се 
съчетаят, но за да бъде устойчиво, рибовъдството трябва да се подпомага във връзка с 
щетите, които нанасят птиците на стопанската дейност. Като подходящо решение е 
предложено рибовъдните стопанства да се субсидират под формата на осигуряване на  
зарибителен материал от растителноядни видове риба (бял толстолоб, бял амур), които 
ограничават процесите на еутрофикация в язовирите. 
 
Подробните резултати от проведените наблюдения са представени в Приложение IV-1.17  
Данни наблюдения ФХ_птици_ НПОЗБ  

 
2. Измерване на базови показатели за експресна оценка на рисковете за 

еутрофикацията (О2;  pH; NO3 и РО4).  
От проведените едногодишни измервания с тестове на избрани физикохимични показатели 
в яз. Конуш и яз. Кавака бе установено, че с покачването на температурата се покачват и 
установените стойности за нитрати и фосфати, докато стойностите за рН и разтворен 
кислород се запазват постоянни в границите на доброто състояние. От използваните тестове 
най-добро приложение може да намери тестът за определяне количеството на разтворения 
кислород, тъй като през летните месеци стойностите по този показател могат да достигнат 
критични нива, които да се окажат летални за по-чувствителните видове риба. 
През летния сезон в двата язовира се наблюдава силен цъфтеж на водорасли, което се 
дължи на повишеното ниво на биогени и благоприятните условия за развитието на 
фитопланктон през летните месеци. Тези процеси водят и до съществено повишаване на 
нивото на биогените в язовирите, което е предизвикано от вторично натрупалата се 
органична биомаса от зелени водорасли. 

От оценката на резултатите от проведените тестове и сравнението им с тези от лабораторни 
анализи по проекта може да се направят следните изводи: 

 През зимния период не се наблюдават съществени промени в стойностите на 
наблюдаваните показатели в двата язовира, което се дължи на ниските 
температури през зимния сезон и забавените процеси на еутрофикация; 

 Прилаганите тестове дават само ориентировъчни резултати за наблюдаваните 
показатели, които в редица случаи съществено се различанат от лабораторните 
анализи. Това се дългжи на редица субективни причини, свързани с избора на 
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место за пробонабиране, индивдуалното отчитане на оцветяването при тестовете, 
както и тяхнтата по-малка чувствителност.  

 Тестовете не дават възможност да се установят концентрации на биогени (амониев 
азот), които са свързани с повишена токсичност на водите. 

 Те могат да служат само като ориентир за стойноститеа на някои ФХ показатели, 
важни за рибовъдството – разтоврен кислород и рН, но не могат да осигурат 
представителни резултати за съдържанието на биогени. Затова на базата на 
изследвания с полеви тестове, без колориметричен уред за прецизен анализ, може 
да се направи само ориентировъчна оценка за кислородния баланс на водите в 
язовира и промените в тяхната активна реакция, които са показателни при бърз 
процес на еутрофикация. Но за прецизен анализ за съдържанието на биогени е 
необходимо да се прилагат подходящи инструментални методи. 

 
 

Резултатите от проведения мониторинг за динамиката на видовия състав и числеността на 
рибоядните птици, както и на избрани физикохимични показатели са представени в 
Приложение 1.17_FISHFARMING_Данни мониторинг НПОЗБ. 
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Дейност 1.18. Анализ на събраните данни за мониторинг, за да се включат 
временни резултати в проекта на ПУРБ. 
 

Партньор Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”  
 

Период на изпълнение 7 месец  
(ноември, 2015) 

8 месец  
(декември, 2015) 

9 месец  
(януари, 2016) 

                        
 

 

Информация за изпълнението на дейността: 
 

Екип от експерти: 1. Експерт по рибна фауна и Натура 
2000 зони  
2. Експерт по процедури за издаване 
на разрешителни 
3. Експерт по натиск от земеделие 
 

4. Експерт по индустриален натиск и 
физикохимично въздействие 5. 
Експерт по натиск от населени места 
5. Асистент за събиране на данни от 
мониторинг 
6. ГИС експерт 

 
Описание на извършената работа: 
 
На базата на осигурените данни по проекта бе извършена актуализирана оценка на 
антропогенния натиск по отношение на внасяните товари от биогени във водните тала, както 
и за тяхното екологично и химично състояние. При оценката на натиска акцентът бе поставен 
върху количиствената оценка за приноса на различните източници на замърсяване и 
предизвикването на процеси на еутрофикация. При оценкта са използвани различни 
подходи за количествено определяне на товарите от биогени, които се отделят при 
сладководно рибовъдство, от селскостопанска дейност (растениевъдство и животновъдство), 
населени места, индустрия, а за двата язовира в Натура 2000 – от  изхранващите се рибоядни 
птици. Използваните подходи, осигуряват по-прецизна оценка за целите на проекта и могат 
да бъдат използвани в периода на втория ПУРБ. Представени са данни за водоползването и  
водния баланс на язовирите, като важен фактор, кайто влияе върху процесите на 
еутрофикация и е необходимо да се разглежда при по-детайлна оценка на капацитета на 
водните тела да рибовъдни дейности. Направена е ориентировъчна оценка на щетите, които 
причиняват рибоядните птици на рибовъдните стопанства през размножителния зимния 
период.  
При оценката на екологичното състояние и капацитета на водните тела за осъществяване на 
рибовъдни дейности са използвани физикохимични параметри (общи ФХ показатели и 
азотни и фосфорни съединеня), наблюдавани във води и седименти, както и широк спектър 
от биологични елементи (фитопланктон, макрофити, зоопланктон, микроорганизми, риби и 
ракообразни), които осигуряват по-детайлна оценка за натиска и въздействието от 
замърсяването с биогени, устойчивостта на формираните хранителни вериги. Резултатите от 
проведения мониторинг показаха, че има необходимост от промени в класификционната 
система по отношение оценката на екологичния потенциал, предложения за които ще бъдат 
направени във финалния доклад по проекта. 
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Резултатите за биоакумулация на определени приоритетни вещества в риби са използвани 
за прогнозна оценка на химичното състояние на водните тела с индустриално замърсяване. 
Те ще бъдат използвани при актуализиране на програмите за мониторинг на повърхностни 
води в ПУРБ, за да се осигури надеждна редица от мониторингови данни за акумулция в 
биота.Резултатите от извършените анализи и оценки са представени по водни тела в 
подготовените за целта паспорти на водните тела, включени в проекта (Приложение 
1.18.1_FISHFARMING_Информационни паспорти на водни тела с рибовъдство). Резюме 
от резултатите е представено в настоящия доклад. 
 

Водно тяло: BG3AR570L021 Язовир Кърджали 

Изтночнобеломорски район за басейново управление  

 

Речен басейн: Арда 

Тип L11 Големи дълбоки язовири 

Силномодифицирано  Изкуствено   

Водосборна площ 96,464 км2 

Площ на язовира  16,367 км2 

Надморска височина (кота преливник) 319,30 м н.в. 

Максимална дълбочина 96,35 м 

Завирен обем 539,9 млн. м3 

Мъртъв обем 107,2 млн. м3 

Характеристики на смесване Димиктичен 

Хранителни условия Олиготрофни (дълбочинна и 
литорална зона с различни 
екологични характеристики) 

Проведени наблюдения в петпункта за мониторинг: 
Яз.Кърджали – 1. Стена, 2. Нови садки, 3. Стари садки, 4. Остров и 5. Опашна част 

       
Елементи за качество 

1. Фитопланктон  Добър ЕП 

2. Макрофити  Липсват МФ - непредставителен БЕК 

3. Зооплактон Сравнително неповлияна структура 

4. Рибна фауна Повлияна ихтиоценоза –речни и езерни видове и 
зарибяване 

5. Раци Добре представена популация на езерен рак 

6. Микроорганизми Добро санитарно и микробиологично състояние. 

7. Общи ФХ показатели Добър до умерен ЕП (в периоди на значими промени на 

дното ниво дължащо се на водовземане) 
Екологично състояние/ЕП 2015:  
Добър ЕП 

Отклонения от добро състояние:  
N-NH4,N-NO3,T-N, P-PO4, T-P 
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Химично състояние 2015 (биоакумулация):  
 
 

Отклонения от добро състояние:  
Бензо(а)пирен (BaP) – шаран 

Капацитет за рибовъдство 2015:  
Ограничен капацитет за допълнителни 
съоръжения за интензивно садково рибовъдство 

Отклонения по биогени, добър ЕП по фитопланктон, 
слабо повлиян зоопланктон, големи сезонни промени 
на водното ниво, липса на макрофити, добра популация 
от раци–липса на възможности за ефективно усвояване 
на  биогените по хранителната верига 

Обща характеристика на антропогенния натиск (биогени) 
във водно тяло BG3TU900L047 Язовир Копринка 

 

• Населени места – курортен комплекс и населени места (452 е.ж.)  
• Индустрия – 1 разрешително за заустване на битово-фекални отпадъчни води (не-IPPC)  
• Селско стопанство - 24% от водното тяло е заето с обработваеми площи, животновъдство  
• 6 садкови стопанства за отглеждане на есетра и шаран: разрешено количество 2530 т/год, реално - 1610 

т./год.  
• Водовземане  - производство на електроенергия 1591 млн м3  

     Прогнозен товар от биогени – 2015 г.                                    Очакван товар от биогени при реализация на  
                                                                                                                издадените разрешителни за рибовъдство 
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ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО 

ПРОСТРАНСТВО 2009-2014 

Провеждане на програма за проучвателен мониторинг за оценка на натиска и въздействието на рибовъдството върху 
повърхностните водни тела и актуализация на програмата от мерки в Плана за управление на речните басейни в 

Източнобеломорския район  

                                                                                 FISHFARMING 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешни води” на 
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. 
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Бенефициента и при никакви обстоятелства не може да се приема, 
че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и 
Програмния Оператор на Програма BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешни води  “ 

 Стр. 108 
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Източнобеломорския район  

                                                                                 FISHFARMING 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешни води” на 
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че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и 
Програмния Оператор на Програма BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешни води  “ 

 Стр. 109 

 

Водно тяло: BG3TU900L047 Язовир Копринка 
Изтночнобеломорски район за басейново управление  

 

 

Речен басейн: Тунджа 

Тип L11 Големи дълбоки язовири 

Силномодифицирано  Изкуствено   

Водосборна площ 98,752 км2 

Площ на язовира  11,2 км2 

Надморска височина (кота преливник) 391 м н.в. 

Максимална дълбочина 43 м 

Завирен обем 142,4 млн м3 

Мъртъв обем 5,4 млн м3 

Характеристики на смесване Димиктичен 

Хранителни условия Олиготрофни (до мезотрофни). 
Дълбочинна и литорална зона с 
различни екологични 
характеристики) 

Четири мониторингови пункта:  
Язовир Копринка – 1.Стена 2-3. садки 4. Опашна част 

 

Елементи за качество 

1. Фитопланктон  Умерен ЕП 

2. Макрофити  Липса на МФ – големи флуктоации на водното нино 
3. Зоопланктон Структурата на зоопланктона варира – от неповлияна през летния 

сезон до повлияна през есента 

4. Рибна фауна Повлияна ихтиоценоза – речни видове и зарибяване 

5. Раци Не са установени 

6. Микроорганизми Добро санитарно състояние. Постоянен умерен натиск от битово-
фекални води. 

7. Общи ФХ показатели Умерен ЕП 

Екологично състояние/ЕП  2015:  
Умерен ЕП 

Отклонения от добро състояние:  
Фитопланктон, N-NH4,N-NO3,T-N, P-PO4, T-P 

Капацитет за рибовъдство 2015:  
Липсва капацитет поради замърсяване с 

биогени от р.Тунджа, съществуващите 
садкови стопанства и значителни 
промени във водното ниво причинени 
от водовземане с цел напояване. 

Отклонения по биогени, умерен ЕП по фитопланктон, повлиян 
зоопланктон, големи сезонни промени на водното ниво, липса на 
макрофити, не е установена популация от раци– вток на биогени в 
язовира от р.Тунджа, липса на възможности за тяхното ефективно 
усвояване от хранителната верига 
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ПРОСТРАНСТВО 2009-2014 

Провеждане на програма за проучвателен мониторинг за оценка на натиска и въздействието на рибовъдството върху 
повърхностните водни тела и актуализация на програмата от мерки в Плана за управление на речните басейни в 

Източнобеломорския район  

                                                                                 FISHFARMING 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешни води” на 
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. 
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Бенефициента и при никакви обстоятелства не може да се приема, 
че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и 
Програмния Оператор на Програма BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешни води  “ 

 Стр. 110 

Обща характеристика на антропогенния натиск (биогени) 
във водно тяло BG3TU900L047 Язовир Копринка 

 

• 2 населени места без пречистване (550 e.ж.)/  
• Земеделие - 56% от водното, 13% с интензивно земеделие, животновъдство  
• Заустване от 1 обект (рибарник на фаза проектиране) и 2 индустриални предприятия (не-IPPC) – 

заустващи извън водното тяло, предизвикващи инцидентно промишлено замърсяване в язовира 
• 2 садкови стопанства – 80 т/год продукция  
• 4 разрешителни – 420 т/год  
• Водоползване: производство на електроенергия и напояване - 380 млн м3 през 2015 г. 
• Мониторинговите изследвания показват, че в язовир Копринка постъпва значим биогенен товар от 

водите на р.Тунджа, която се влива в него (от гр.Калофер без ПСОВ и гр.Павел баня с ПСОВ (прогнозни 
количеста от 35 т фосфор и 540 т азот годишно). Замърсяването с биогени които имат битово-фекален 
произход се констатира в целия язовир и заедно с биогените от селско стопанство те са най-сериозните 
източници на замърсяване на водите в язовира.  

  
                               Прогнозен товар от биогени – 2015 г.           Очакван товар от биогени при реализация на  
                                                                                                                  издадените разрешителни за рибовъдство 

        

Прогнозен товар от биогени – 2015 г. при включване на количествата, внасяни от р.Тунджа 
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Източнобеломорския район  
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Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешни води” на 
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. 
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Бенефициента и при никакви обстоятелства не може да се приема, 
че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и 
Програмния Оператор на Програма BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешни води  “ 

 Стр. 111 

 

Водно тяло: BG3MA900L192 Язовир Батак 
Източнобеломорски район за басейново управление  

 

 

Речен басейн: Марица 

Тип L3 Планински язовири в ЕР 7 Източни Балкани 

Силномодифицирано  Изкуствено   

Водосборна площ 42,291 км2 

Площ на язовира  20,981 км2 

Надморска височина (кота преливник) 1105,5 м н.в. 

Максимална дълбочина 30,38 м 

Максимален воден обем 310 млн. м3 

Среден годишен отток 124,8 млн. м3 

Характеристики на смесване Полимиктичен 

Време на престой 2-3 г. 
Хранителни условия Олиготрофни (с предпоставки за 

повишена трофност – бивше 
естествено блато) 

Четири мониторингови пункта  
Язовир Батак – 1.Стена 2.Садки 3. Остров. 4. Опашка 

   
Елементи за качество 

1. Фитопланктон  Умерен ЕП 

2. Макрофити  Лош ЕП  

3. Зоопланктон Неповлияна структура  

4. Рибна фауна Дебалансирана ихтиоценоза – любителски риболов, ограничено зарибяване 

5. Раци Добре представени популации на 2 вида езерен (доминиращ) и поточен рак 

6. Микроорганизми Отлично до добро санитарно състояние  

7. Общи ФХ показатели Умерен ЕП 

Екологично състояние/ЕП 2015:  
Лош екологичен потенциал 

Отклонения от добро състояние:  
фитопланткон, макрфити, N-NH4,N-NO3,T-N, P-PO4, T-P 

Капацитет за рибовъдство 2015:  
Ограничен капацитет – поради 
замърсяване от курорт „Цигов 
чарк“ и водоснабдяване за курорт 
„Св.Константин и Елена“ 

Отклонения по биогени, умерен ЕП по фитопланктон и лош – по макрофити, 
много добро до добро санитарно състояние, повлиян зоопланктон, липса на 
макрофити, добре развита популация от раци – липса на възможности за 
ефективно усвояване на биогените от хранителната верига 
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Източнобеломорския район  

                                                                                 FISHFARMING 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешни води” на 
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. 
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че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и 
Програмния Оператор на Програма BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешни води  “ 

 Стр. 112 

Обща характеристика на антропогенния натиск (биогени) 
във водно тяло BG3MA900L192 Язовир Батак 

 

 

• 1 курортно селище без пречистване (1050 е.ж.)  
• Земеделие - 12% от водното тяло е заето с обработваеми площи  
• 1 ферма за садково отглеждане на шаран с разрешено количество 120 т. / произведено - 80 т.  
• 6  издадени разрешителни за садково рибовъдство – 910 т/год  
• Водоползване: производство на електроенергия, напояване, ПБВ - 398 млн м3 през 2015 г. 

Прогнозен товар от биогени – 2015 г.                                        Очакван товар от биогени при реализация на  
                                                                                                                  издадените разрешителни за рибовъдство 
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Провеждане на програма за проучвателен мониторинг за оценка на натиска и въздействието на рибовъдството върху 
повърхностните водни тела и актуализация на програмата от мерки в Плана за управление на речните басейни в 

Източнобеломорския район  

                                                                                 FISHFARMING 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешни води” на 
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. 
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че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и 
Програмния Оператор на Програма BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешни води  “ 

 Стр. 113 

 

Водно тяло: BG3MA600L134 Язовир Цанков камък 
Източнобеломорски район за басейново управление  

 

Речен басейн: Марица 

Тип L13 Средни и малки полупланински язовири 

Силномодифицирано  Изкуствено   

Водосборна площ 200,747 км2 

Площ на язовира  3,245 км2 

Надморска височина 688.5 м н.в. 

Максимална дълбочина 118 м 

Воден обем 111 млн m 3 

Мъртъв обем 69.8 млн m3 

Характеристики на смесване Димиктичен 

Време на престой 2-12 месеца 

Естествени хранителни условия Олиготрофни 

Мониторингов пункт  Яз.Цанков камък – опашка 
 (Геогр. коорд.: N 41o46.279` Е 24o26.165`, н.в. 693 м) 

Мониторингов пункт  Яз.Цанков камък – среда 
 (Геогр. коорд.: N 41o44.406` Е 24o25.209`, н.в. 693 м) 

  
Елементи за качество Елементи за качество 

1. Фитопланктон  Добър екологичен потенциал (ЕП) 1. Фитопланктон  Добър ЕП 

2. Макрофити  Липсват – непредставителен БЕК  2. Макрофити  Липсват – непредставителен БЕК  

3. Зоопланктон Частично повлияна структура (силно 

променлив режим на вливащи се водни 
количества в язовира: преходна зона - екотон) 

3. Зоопланктон Неповлияна структура 

4. Ихтиофауна Изкуствено формирана чрез 
зарибяване 

4. Ихтиофауна Изкуствено формирана чрез 
зарибяване 

5. Раци Не са установени 5. Раци Не са установени 

6. Микроорганизми Влошено санитарно състояние по 
всички метрики 

6. Микроорганизми Отлично до добро санитарно 
състояние  

7. Общи ФХ показатели Умерен ЕП 7. Общи ФХ показатели Умерен ЕП 

Екологичен потенциал 2015 г.:  
Умерен-добър ЕП 

Отклонения: N-NH4,N-NO3,T-N, P-
PO4, T-P 

Екологичен потенциал 2015 г.:  
УМЕРЕН 

Отклонения от добро състояние:  
N-NH4,N-NO3,T-N, P-PO4, T-P 

Капацитет за рибовъдство 2015:  
Ограничен капацитет за интензивно садково 
рибовъдство поради замърсяване с непречистени 
биотви отпадъчни води от гр.Девин 

Отклонения по биогени, добър ЕП по фитопланктон, 
слабо повлиян зоопланктон, големи сезонни промени 
на водното ниво, липса на макрофити, не е установена 
популация от раци–липса на възможности за ефективно 
усвояване на  биогените по хранителната верига 
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Обща характеристика на антропогенния натиск (биогени) 

 във водно тяло BG3MA600L134 Язовир Цанков камък 

 
• Населени места – 2 населени места: 1 без ПСОВ (гр.Девин) и 1 с ПСОВ (8824 е.ж.)  
• Индустрия – липсват разрешителни за заустване  
• Селско стопанство – липсва значим натиск  
• Интерес към развитие на садково рибовъдство  
• Водоползване - производство на електроенергия 800,941 млн m3  

 
*При определяне на натиска от биогени в яз.Цанков камък са отчетени прогнозните количества внесени директно във водното 
тяло, без да се отчита приносът от по-горе разположеното водно тяло BG3MAR600141 Река Широколъшка преди вливане в 
язовир Цанков камък. По прогнозни оценки на натиска в посоченото водно тяло ориентировъчното количество внесени биогени 
е около 40 т. (без да се отчита способността за самопречистване на реката). По данни от проведения ФХ мониторинг по проекта 
в р.Широколъшка натискът от биогени е значим, което определя умерено екологично състояние по ФХ елементи за качество 
(азотни и фосфорни съединения). Това предполага значим биогенен пренос от р.Широколъшка и съответно натиск върху 
яз.Цанков камък. 
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Водно тяло: BG3MAR600141 Река Широколъшка преди вливане в яз.Цанков камък 
Изтночнобеломорски район за басейново управление 

 

Речен басейн: Марица 

Тип R3 Планински реки в ЕР7 Източни Балкани 

Силномодифицирано  Естествено   

Площ 221,7 км2 

Дължина на речната мрежа 28,13 км 

Надморска височина Начало:   890 м 
Край:       710 м 

Хранителни условия Олиготрофни 

Мониторингов пункт преди заустване от Рибарници на "ПАЛ-
БГ" (Геогр. коорд.: N 41o42’36,14”; 24o 27’02,25”, н.в. 785 м) 

Мониторингов пункт при заустване на Рибарници на "ПАЛ-
БГ" (Геогр. коорд.: N 42o16’50,4”; 23o 41’11,91”, н.в. 766 м) 

  
Елементи за качество Елементи за качество 

1. Макрозообентос BI – 4,5; ЕС - Отлично 1. Макрозообентос BI – 3,5-4; ЕС – Добро 

2. Макрофити  Липсват  МФ (непредст. БЕК) 2. Макрофити  RI: 10-48,21; ЕС: Добро-Отлично 

3. Фитобентос (доп.анализ)  IPS – 15,1-16,7; ЕС - Добро 3. Фитобентос (доп.анализ)  IPS – 16,1-17,2; ЕС - Добро 

4. Рибна фауна Неповлияна ихтиоценоза 4. Рибна фауна Значимо въздействие  

5. Раци Не са установени 5. Раци Не са установени 

6. Микроорганизми Влошено микробиологично 
състояние по TVC 22oC и добро до 
задоволително санитарно 
състояние 

6. Микроорганизми Влошено микробиологично 
състояние по TVC 22oC и добро до 
задоволително санитарно 
състояние 

7. Общи ФХ показатели Умерено (Moderate) 7. Общи ФХ показатели Умерено (Moderate) 

Екологично състояние 2015:  
Умерено 

Отклонения от добро състояние:  
ФХЕК-  N-NO3, T-N, P-PO4, T-P 

Екологично състояние 2015: 
Умерено 

Отклонения от добро състояние: 
ФХЕК-  N-NO3, T-N, P-PO4, T-P 

Мониторингов пункт BG3MA00661MS0752 
в района на отбивката за село Беден 
След заустване ( 1 км) от Рибарници на "ПАЛ-БГ"  
(Геогр. коорд.: N 41o42’36,14”; 24o 27’02,25”, н.в. 728 м) 

Мониторингов пункт BG3MA00661MS0751 
Преди устие на р.Широколъшка  
(Геогр. коорд.: N 41o43’07,25”; 24o 25’34,87”, н.в. 718 м) 

  
Елементи за качество Елементи за качество 

1. Макрозообентос  BI: 4-4,5; ЕС – Добро-Отлично 1. Макрозообентос (Bi) BI: 3,5-4; ЕС - Добро 

2. Макрофити RI: 70,59-100; ЕС: Отлично 2. Макрофити RI:15,38-79,55; ЕС:Добро-Отлично 

3. Фитобентос (доп.анализ)  IPS – 15,3-15,5; ЕС - Добро 3. Фитобентос (доп.анализ)  IPS – 15,3-16,3; ЕС - Добро 
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4. Рибна фауна  4. Рибна фауна  

5. Раци Не са установени 5. Раци Не са установени 

6. Микроорганизми Влошено микробиологично 
състояние по TVC 22oC и добро до 
задоволително санитарно 
състояние 

6. Микроорганизми Влошено микробиологично 
състояние по TVC 22oC и добро до 
задоволително санитарно 
състояние 

7. Общи ФХ показатели Умерено 7. Общи ФХ показатели Умерено  

Екологично състояние 2015:  
Умерено 

Отклонения от добро състояние:  
ФХЕК-  N-NO3, T-N, P-PO4, T-P 

Екологично състояние 2015: 
Умерено 

Отклонения от добро състояние: 
ФХЕК-  N-NO3, T-N, P-PO4, T-P 

Капацитет за рибовъдство 2015:  
Въпреки отглежданите големи 
количества риба (480 т.) капацитетът 
на водното тяло не е достигнат 
(добро състояние по БЕК) 

Оценката на ЕС по БЕК (Добро ЕС) и  биогени (Умерено ЕС) е 
противоречива. Не може да се установи въздействие от отглеждане на 
аквакултури поради използване на големи количества изворна вода, 
която разрежда количеството на биогените от заустването на 
непречистени отпадъчни води от с.Широка лъка. 

Обща характеристика на антропогенния натиск (биогени) 
във водно тяло BG3MAR600141 Река Широколъшка преди вливане в яз.Цанков камък 

 

 
 

• 1 населено място без пречистване (Широка лъка), вилно селище, хотелски комплекс (1883 е.ж.)  
• Селско стопанство - 13% от водното тяло е заето с обработваеми площи, пасищно животновъдство  
• 3 индустриални предприятия (не-IPPC)  
• 4 ферми за отглеждане на пъстърва – 488 т/год продукция           
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Воден обект: Язовир Конуш (част от водно тяло BG3MA300R072 р.Черкезица) 
Източнобеломорски район за басейново управление 

 

Речен басейн: Марица 

Тип L17 Малки и средни язовири в ЕР 7 Източни Балкани 

Силномодифицирано  Изкуствено   

Площ на язовира  37,6 ха 

Надморска височина 170 м н.в. 

Максимална дълбочина 7 м 

Период на смесване Полимиктичен 

Хранителни условия Мезо- до еутрофни 

Мониторингов пункт  Яз.Конуш – преливник 
 (Геогр. коорд.: N 42o05`101`` Е 25o01`899``, н.в. 170 
м) 

Мониторингов пункт  Яз.Конуш - среда 
 (Геогр. коорд.: N 42o05`023`` Е 25o01`992``, н.в. 170 
м) 

  
Елементи за качество Елементи за качество 

1. Фитопланктон  Добър-Умерен ЕП 1. Фитопланктон  Добър-Умерен ЕП 

2. Макрофити  Непредставителен БЕК 2. Макрофити  Непредставителен БЕК 

3. Зоопланктон Повлияна структура 3. Макрозообентос Повлияна структура 

4. Рибна фауна Полу-интензивно 
рибовъдство 

4. Рибна фауна Полу-интензивно 
рибовъдство 

5. Раци - 5. Раци - 

6. Микроорганизми - 6. Микроорганизми - 

7. Общи ФХ показатели Умерен ЕП 7. Общи ФХ показатели Умерен ЕП 

Екологично 
състояние/ЕП 2015:  
Умерен ЕП 

Отклонения от добро 
състояние: N-NH4,N-
NO3,T-N, P-PO4, T-P 

Екологично 
състояние/ЕП 2015:  
Умерен ЕП 

Отклонения от добро 
състояние: N-NH4,N-
NO3,T-N, P-PO4, T-P 
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Обща характеристика на антропогенния натиск (биогени) 
в язовир Конуш, част от водно тяло BG3MA300R072 Река Черкезица 

 

 
• Земеделие - >70% от водосбора, предимно с интензивно земеделие, развито животновъдство  
• Населени места – частично заустване на отп.води от 3 насeлени места (206 е.ж.)  
• Полуинтензивно рибовъдство шаран, толстолоб, б.риба – 23 т/год  
• Най-голямата чаплова колония в басейна на р.Марица  (800 дв.) – 11,7 т. риба  
• Водовземане за напояване  
                                  Прогнозен товар от биогени – 2015 г. 

  
 

Оценката на екологичния потенциал на язовир Конуш се извършва по мезотрофна класификационна система, която 
не отчита спецификите на водното тяло, както и предназначението за което е създаден язовира. На практика това е 
изкуствено създаден равнине водоем, който е предразположен към засилен естсетвен процес на еутрофикация. 
Затова е необходимо да се променят критериите и системата за оценка на екологичния потенциал на този тип 
водни тела, които се отнасят към язовирен тип L17 Малки и средни равнинни язовири в ЕР7 Източни Балкани. В 
язовира се извършва полуинтензивно рибовъдство с отглеждане на поликултура от шаран и раситтелноядни риби 
(бял толстолоб и бял амур), която осигурява поддържане на умерено до добро състояние на фитопланктон и 
осигурява изнасяне на органичната маса от язовира, образуваща се в следствие на процесите на еутрофикация, 
причинена от замърсяване от населени места и земедлие. 
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Водно тяло: BG3MA500L125 Язовир Кавака, с.Паничери, обл.Пловдив 
Изтночнобеломорски район за басейново уравление 

 

Речен басейн: Марица 

Тип 17 Малки и средни равнинни язовири в ЕР7 Източни 
Балкани 

Силномодифицирано  Изкуствено   

Водосборна площ 7,598 км2 

Площ на язовира  0,834 км2 

Надморска височина 256 м 

Максимална дълбочина 2,5 м 

Общ обем 1,5 млн м3 

Характеристики на смесване Полимиктичен 

Хранителни условия Еутрофни 

Мониторингов пункт  Яз.Кавака - преливник 
 (Геогр. коорд.: N 42o26.160` Е 24o35.494`, н.в. 256 
м) 

Мониторингов пункт  Яз.Кавака - среда 
 (Геогр. коорд.: N 42o26.310` Е 24o35.394`, н.в. 256 
м) 

  
Елементи за качество Елементи за качество 

1. Фитопланктон  Умерен-Лош ЕП 1. Фитопланктон  Умерен-Лош ЕП 

2. Макрофити  Непредставителен БЕК 2. Макрофити  Непредставителен БЕК 

3. Зоопланктон Повлияна структура 3. Зоопланктон Повлияна структура 

4. Рибна фауна Полу-интензивно 
рибовъдство 

4. Рибна фауна Полу-интензивно 
рибовъдство 

5. Раци - 5. Раци - 

6. Микроорганизми - 6. Микроорганизми - 

7. Общи ФХ показатели Умерен ЕП 7. Общи ФХ показатели Умерен ЕП 

Екологично 
състояние/ЕП 2015:  
Умерен – Лош ЕП 

Отклонения от добро 
състояние:  
Хлор.А,N-NH4,P-PO4, T-P 

Екологично 
състояние/ЕП 2015:  
Умерен – Лош ЕП 

Отклонения от добро 
състояние:  
Хлор.А,N-NH4,P-PO4, T-P 
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Обща характеристика на антропогенния натиск (биогени) 
във водно тяло BG3MA500L125 Язовир Кавака 

 

 
 

• Земеделие - 86% от водното тяло е заето с обработваеми площи, като 20% с интензивно земеделие  
• Колония  от сиви чапли и големи корморани в съседство на язовира (180 дв) – 14 т./год риба  
• Полуинтензивно отглеждане на аквакултури (шаран)  
• Водовземане - напояване  

  
                                  Прогнозен товар от биогени – 2015 г.   
  

 
            
Оценката на екологичния потенциал на язовир Кавака се извършва по мезотрофна класификационна система, 
която не отчита спецификите на водното тяло, както и предназначението за което е създаден язовира. На практика 
това е изкуствено създаден равнинен водоем, който е предразположен към засилен естсетвен процес на 
еутрофикация. Затова е необходимо да се променят критериите и системата за оценка на екологичния потенциал 
на този тип водни тела, които се отнасят към язовирен тип L17 Малки и средни равнинни язовири в ЕР7 Източни 
Балкани. Една от важните мерки, които могат да се използват за подобряване качеството на водите е упражняване 
на екстензивен или полуинтензивен тип рибовъдство при отглеждане на поликултура с шаран и растителноядни 
риби (бял толстолоб и бал амур), чрез което може да се изнася органичната маса от язовира, образуваща се в 
следствие на процесите на еутрофикация. 
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2. Подходи за оценка на антропогенния натиск, причиняващ замърсяване с биогени във 
водни тела със сладководно рибовъдство. 
 

При изпълнението на проект FISHFARMING са използвани различни подходи за оценка на 
точковия и дифузен натиск, причиняващ замърсяване с биогени на водните тела с 
аквакултура. Подходите имат важна роля при определяне на капацитета на водните тела за 
сладководно рибовъдство, тъй като чрез тях се определят прогнозните количества биогени, 
отделяни от различните източници на натиск:  

 Интензивно и полуинтензивно сладководно рибовъдство; 

 Селско стопанство (земеделие и животновъдство); 

 Населени места; 

 Индустрия; 

 Биогенно замърсяване от рибоядни птици в района на рибовъдните стопанства. 
 
Разработените подходи осигуряват възможност за количествена оценка на натиска, която е 
важна стъпка към планиране на конкретни мерки за регулиране на концентрациите на 
биогени във водните тела, а по този начин – за осигуряване на по-висок капацитет за 
производство на риба. Подробна информация за използавните подходи е включена в 
Приложение FISHFARMING_1.18.2. Подходи за оценка на антропогенния натиск във 
водни тела с рибовъдство. 
 
Във връзка с оценка на натиска и въздействията, причинени от водовземане в язовири е 
разработен Подход за определяне на значимия натиск от водовземане, обект на 
допълнително извършена дейност по проекта: оценка на натиска от водовземане за 
напояване и производство на електроенергия в язовири. 

Дейността е предвидена във връзка с необходимостта от изясняване на механизмите, 
по които водовземането от язовири с цел производство на електроенергия и напояване 
оказва натиск върху компонентите на водната екосистема, определящи екологичния 
потенциал. Експертизата е свързана с дефиниране на параметрите, определящи значимостта 
на натиска и въздействие от водовземане в язовирите и предизвикващи значими промени 
във водната екосистема (черпено водно количество,  намален воден обем,  дълбочина на 
водовземане, промяна на водното ниво, изкуствено нарушаване на температурната 
стратификация на водоема, предизвикана циркулация и износ на седименти). Посочените 
параметри имат важна роля при определяне на екологичния потенциал ня язовирите, тъй 
като пряко влияят върху характеристиките на водната екосистема (кислороден режим, 
концентрация на биогени, промени във фитопланктонните и бентосните организмови 
съобщества в литоралната зона). Основната цел на експертизата е да се обосноват 
количествените параметри на водовземане и да се предложат примерни „смекчаващи“ 
мерки за дефиниране на добър екологичен потенциал (ДЕП) в язовири за напояване и 
производство на електроенергия, обвързани едновременно с адаптиране на 
класификационната система за екологичен потенциал. Резултатите от експертизата са 
насочени към прецизиране на разработените по проекта подходи за оценка на 
антропогенния натиск върху повърхностните водни тела, както и за обосновка на 
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предложените по проекта промени в нормативната уредба (Наредба Н-4 за характеризиране 
на повърхностните води), свързани с класификационната система за оценка на екологичен 
потенциал. Рзултатите от извършената експертиза са представени в Приложение 1.18.3.  
Оценка на значимия натиск от водовземане от язовири със сладководно рибовъдство, в 
който подробно са представени механизмите на въздействие при натиск от водовземане с 
цел производство на електроенергия и напояване в язовири. 
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1.19. Подобряване и адаптиране на използваните в Норвегия методологии 
пробонабиране лабораторни анализи. 
 

Партньор   Международен изследователски институт Ставангер 
 

Период на изпълнение 10 месец  
(февруари, 2016) 

11 месец  
(март, 2016) 

12 месец  
(април, 2016) 

                        
 

 

Информация за изпълнението на дейността: 
 

Екип от експерти: 4 експерти за трансфер на знания 
 
 Описание на извършената работа: 

През месец февруари, 2016 г. по време на втория семинар по проекта  екипът на IRIS 
представи извършената оценка на капацитета на яз.Кърджали за рибовъдни дейности 
(Приложение 1.19_FISHFARMING_Финален доклад_IRIS_оценка на капацитета за рибовъдство на 

язовир Кърджали), както и предложения за адаптиране на методологиите за мониторинг и 
оценка на натиска и въздействието от рибовъдни дейности. Докладът за яз.Кърджали бе 
използван при подготовката на Методиката за оценка на екологичния капацитет на 
язовирите за отглеждане на риба в садки, а някои от предложенията на норвежкия партньор 
бяха взаимствани като мерки за ограничаване процесите на еутрофикация при отглеждане 
на аквакултури. Финалният вариант на доклада бе представен в средата на месец март, 2016 
след неговата окончателна редакция в резултат от проведените дискусии по време на 
втория семинар от проекта. По този начин дейностите на норвежкия партньор IRIS в проекта 
бяха изпълнени успешно, като извършенвият обмен на методологии и практически опит в 
областта на мониторинга и оценката на натиска и въздействието на рибовъдството върху 
водните тела бе използвано при подготовката на  
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Обобщена информация за изпълнението на дейности 1.15 – 1.19, включени в  
Работен пакет 2. Прилагане на програмата за проучвателен мониторинг: 
извършване на мониторнгови кампании. 

 
1. Степен на изпълнение:  
През третия тримесечен период успешно бяха завършени следните дейности от РП2,  

- 3-та кампания за интегрирана оценка на въздействието върху водните екосистеми 
от рибовъдство - партньор ИРА. Дейност 1.15 е приключена окончателно. 

- 3-та кампания за наблюдение за оценка на БЕК статус (фитопланктон, макрофити, 
биоакумулация, микробиология) – партньор ПУ. Дейност 1.16. е приключена 
окончателно. 

- Анализ на събраните данни за мониторинг, за да се включат временни резултати в 
проекта на ПУРБ. Дейност 1.18 е приключена, като при отразяване на резултатите 
в ПУРБ са извършени допълнителни корекции при постъпване на допълнителна 
информация. 

- Дейност 1.17. Провеждане на 40 кампании за наблюдение на птици и измерване 
на избрани физикохимични параметри на водата – партньор НПОЗБ е приключена 
през месец май, 2016 г. във връзка с извършването на пълен годишен циъкл от 
наблюдения. По този начин бе осигурена представителна информация за 
прилагане на разработените подходи за оценка на натиска от биогени от риоядни 
птици и на щетите, които нанасят на рибовъдните стопанства. 

- Дейност 1.19. Подобряване и адаптиране на използваните в Норвегия 
методологии за пробонабиране и лабораторни анализи- партньор IRIS. Дейността 
приключи до средата на месец март, 2016 след участието на експертите от IRIS във 
втория семинар по проекта и представянето на окончателен доклад за във връзка 
с оценката на капацитета на яз.Кърджали за рибовъдство в садки. 

Обобщение: Три от дейностите са приключили в определените срокове. Изпълнението на 
две от дейностите е извършено през месец март и месец май, 2016 г. 
 
2. Изпълнение на заложените проектни индикатори.  
Стойностите на индикаторите за оценка на изпълнението на всички дейности са постигнати. 
 
3. Съответствие на очакваните и постигнати резултати.  
Постигнатите окончателни резултатите показват, че осигурената информация предоставя 
голям набор от данни с необходимото качество, които са използавни успешно за оценка на 
количествените аспекти на натиска и въздействието от рибовъдството върху водните тела. 
Освен стандартните елементи за качество (биологични и физикохимични), които се 
използват при оценката на екологичното състояние допълнително се извършва мониторинг 
върху широк спектър от организми и матрици (зоопланктон, микроорганизми, ракообразни, 
биоакумулация в риби, седименти), които ще бъдат използвани в процеса на оценка.  
Разширеният спектър на данните от мониторинг, както и качеството на извършените анализи 
осигуряват необходимия потенциал за развитие на методологията за оценка на капацитета 
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на водните тела за осъществяване на рибовъдни дейности. Междинните резултати от 
Дейности 1.17 Мониторинг на птици в зони по Натура 2000  са използвани успешно при 
оценка на натиска и въздействието на водните тела. Всички резултати от Дейност 1.19 
Адаптиране на методологиите използвани в Норвегия са представени на втория семинар по 
проекта в края на февруари, 2016 и с окончетелн доклад – в средата на месец март, 2016. 
Във връзка с казаното по-горе може да се определи, че е постигнат общият резултат, който 
се очаква от провеждането на мониторинговите мисии: 

 Подобрена методология за мониторниг на водните тела. 
 
4. Контрол на риска и оценка на качеството.  
Повишен риск е констатиран във връзка с изпълнението на дейности 1.17 и 1.19 от РП2 
поради удължаване на сроковете за изпълнение, който е отстранен при тяхното изпълнение 
в четвъртия междинен период на проекта.. 
 
От проведената оценка на качеството се констатира, че постигнатите резултати отговарят на 
качествените изисквания за постигане на целите на проекта. 
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 Стр. 126 

 

Работен пакет 3. Оценка на натиска, въздействието и капацитета на водните тела за 
прилагане на различни технологии за отглеждане на аквакултури 

Дейност 2.1. Провеждане на семинар, който представя най-добрите практики за 
прилагане на технологии за отглеждане на риба - организационни въпроси, най-
добри практики за 1) правно регулиране и 2) издаване на разрешителни за 
аквакултури. 
 

Партньор Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”  
 

Период на изпълнение 10 месец  
(февруари, 2016) 

11 месец  
(март, 2016) 

12 месец  
(април, 2016) 

                        
 

 

Информация за изпълнението на дейността: 
 

Екип от експерти: 1.Ръководител на проект 
2.Координатор 
3. Рибна фауна и  
Натура 2000 зони 
4.Разрешителни 
5.Законодателство 
 

6.Индустриален натиск и ФХ 
въздействие 
7.Експерт по натиск от земеделие 
8.Експерт по натиск от населени 
места 
9.Асистент за събиране на данни 
от мониторинг   

Описание на извършената работа: 
Периодът за провеждане на втория семинар по проекта (24-26 февруари, 2016) бе избран 
паралелно с провеждането на най-голямото международно изложение на Балканския 
полуостров в областта на селското стопанства АГРА 2016 в Панаирни палати, гр.Пловдив. 
Семинарът бе организиран в хотел Тримонциум, Пловдив като през първия ден бяха 
представени разширен варинат на презентации (общо 15) от всички партньори за 
резултатите от проведените мониторингови кампании по проекта. 
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 В дискусиите бяха обсъдени моментите на разработване и адаптиране на методологиите, 
планирани за разработване в проекта и провеждането на срещата за консултация със 
заинтересованите страни в рамките на АГРА 2016, планирана през втория ден от семинара 
(25.02.2016 г.) в Панаирни палати. 
 

 
На срещата в Панарни палати бяха поканени за участие над 100 представители от МОСВ, 
МЗХ, ИАРА и всички заинтересовани регионални институции в сферата на сладководното 
рибовъдство, представители на местната власт, научни институти, браншови организации на 
рибовъди и нестопански организации. В срещата присъстваха над 70 участника от различни 
институции и организации, като тя бе открита от заместник-председателя на 
Селскостопанска академия към БАН в присъствието на съветника на Министъра на 
земеделието, зам-директора на ИАРА по оперативна програма „Морско дело и рибарство” и 
други официлани представители на институции. В рамките на срещата БДИБР представи 2 
презентации за оценка на натиска и въздействието върху водните тела със сладководно 
рибовъдство и за предлаганите нормативни промени като резултат от проекта. 
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След представяне на резултатите от проведените мониторингови кампании по проекта бе 
проведена оживена дискусия относно досегашната визия в ПУРБ относно рибовъдството 
като основен замърсител на водните обекти. От страна на браншовите организации на 
рибовъдите бе критикувана административната позиция за прилагане на забрани за 
рибовъдство във водните тела, в които се отчита влошено състояние, без да се извърши 
детайлна оценка кои са източиците на биогенно замърсяване и как допринасят за влошаване 
на състоянието на водните тела. Бяха отправени критики към структурите на МОСВ във 
връзка с унифицирания дминистративен подход, който се прилага към всички форми на 
сладководно рибовъдство, без да се прави разлика между степента на окзвания натиск и 
въздействие върху водните тела. Дискусията даде възможност още веднъж да бъде 
изяснена визията на проекта, че рибовъдството е с висок потенциал за екологично устойчиво 
производство. Прилагането на разработените по проекта подходи за оценка на натиска от 
антропогенни източници на зъмарсяване показава, че те в голяма степен допринасят за 
лошото състояние на водните тела, особено за малките равнинни язовири с полуинтензивно 
рибовъдство. Бе изяснено, че според проекта някои от прилаганите форми (екстензивно и 
полуинтензивно рибовъдство) са препоръчителни, защото чрез тях се изнася органична 
продукция от водоемите и трябва да се стимулират като начин за ограничаване на 
еутрофикацията при прилагане на адаптирани за целта технологични схеми. 
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 Стр. 129 

 
През третия ден на семинара бе извършен преглед на извършените до момента дейности от 
партньорите в проекта и планирано финализирането на иновативните методологиите и 
подходи, обсъдени в рамките  семинара. 
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Дейност 2.2. Експертно участие в семинар за представяне на най-добрите практики 
за прилагане на технологии за отглеждане на риба – представяне на най-добрите 
практики в Норвегия. 
 

Партньор   Международен изследователски институт Ставангер 
 

Период на изпълнение 10 месец  
(февруари, 2016) 

11 месец  
(март, 2016) 

12 месец  
(април, 2016) 

                        
 

 

Информация за изпълнението на дейността: 
 

Екип от експерти: 4 експерти за трансфер на знания 
 
Описание на извършената работа: 
Участието на партньор IRIS в тридневния семинар включваше представяне на най-добрите 
практики за прилагане на технологии за оглеждане на риба в Норвегия, иновативни методи 
за мониторинг и оценка на натиска и въздействието от рибовъдни дейности, мерки във 
връзка с ограничаване на негативното въздействие от рибовъдните ферми. Бе представен и 
доклада за оценка на капацитета на яз.Кърджали за сладководно рибовъдство като в една от 
презентациите бяха направени и конкретни препоръки как да се подобри отглеждането на 
есетра във фермите в яз.Кърджали. През първия ден представителите на IRIS взеха участие в 
разширената дискусия за резултатите от мониторинговите мисии като предложиха как може 
тези дейности да се подобрят през следващия ПУРБ и при провеждане на научни 
изследвания с цел въвеждано на нови практики в рибовъдството за ограничаване процесите 
на еутрофикация.  
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Между експертите по рибовъдство бе обсъдена и методологията за оценка на капацитета на 
водните тела за садково рибовъдство. Бе изяснено, че условията на висока проточност в 
язовирите за производство на електроенергия и тяхната голяма дълбочина са много 
подходящи условия за създаване на садкови стопанства, като се ограничат силните 
флуктоации на водното ниво през летния сезон, когато рибата е най-уязвима към резки 
промени в кислородните нива. Те ограничават и негативните ефекти тъй като натрупаните 
утйки от рибовъдната дейност сравнително бързо се отнасят от течението в язовира, за 
разлика от фиордите в Норвежко море, които са сравнително затворени екосистеми и 
нъзстановяването на биогенния баланс протича за много дълъг период от време. По време 
на срещата-консултация със заинтересованите страни норвежките експерти представиха 
практиките в Норвегия при отглеждане на аквакултури в садки и възможните начини за 
ограничаване замърсяването с биогени и процесите на еутрофикация. 
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Дейност 2.3. Експертно участие в семинар за представяне на най-добрите практики 
за прилагане на технологии за рибни стопанства - представяне на най-добрите 
практики на ЕС за оценка на въздействието и прилагане на новаторски интензивно 
рибовъдство. 
 

Партньор Институт по рибарство и аквакултури, Пловдив 
 

Период на изпълнение 10 месец  
(февруари, 2016) 

11 месец  
(март, 2016) 

12 месец  
(април, 2016) 

                        
 

 

Информация за изпълнението на дейността: 
 

Екип от експерти: 1.Хидрохимия 
2.Химия на седименти 
3.Аквакултури и ихтиология 
4.Садково рибовъдство и 
астакология 
 

5.Екология на планктонни съобщества  
6. Зоопланктон и хлорофил-а. 
7. Патогенни микроорганизми 

 

 
Описание на извършената работа: 
През първия ден на семинара експертите от ИРА представиха 6 презентации с информация 
за резултатите от проведения мониторинг за отделнит елементи за качество (фитопланктон, 
зоопланктон, макрозообентос в реки, физикохимия на води, физикохимия на седименти, 
патогенни микроорганизми) и 2 презентации във връзка със задачите и изпълнението 
дейностите от партньор ИРА по проект FISHFARMING и условията за устойчиво интензивно 
отглеждане на аквакултури. В презентациите бяха представени добри практики от ЕС и 
България в областта на сладководното рибовъдство, оценката на натиска и въздействията 
които то причинява, както и предварителна информация за методологията за оценка на 
капацитета на водните тела за отгреждане на риба в садки. 
 

    
 

По време на срещата-консултация със заинтересованите страни през втория ден на 
семинара поради ограниченото време бяха представени 2 презентации, обобщаващи 
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информацията за междинните резултати от проекта, получени след провеждането на 
мониторинговите кампании. По време на срещата акцентът в дискусиите бе поставен върху  
възможностите за осъществяване на устойчиво рибовъдство от екологична и икономическа 
гледна точка, актуализиране на програмата от мерки в ПУРБ по отношение на забраните и 
извършването на оценки за екологичното състояние/потенциал на водните тела.  
През третия ден от семинара бяха обсъдени сроковете за подготовка на окончателния 
вариант на методиката за оценка на капацитета на язовирите за отглеждане на риба в садки 
и актуализиране на програмата от мерки в ПУРБ на ИБР във връззка с интензивното 
рибовъдство и тяхното представяне пред заинтересованите страни. Очаква се методиката да 
бъде подготвена в рамките на периода за консултации на ПУРБ, за да бъде представена 
заедно с останалите резултати от проекта на останалите басейнови дирекции. 
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Дейност 2.4. Експертно участие в семинара за представяне на най-добрите практики 
за прилагане на технологии за отглеждане на риба - най-добрите практики за 
оценка на състоянието БЕК (макрофити, фитопланктон, микробиология, 
биоакумулация). 

Партньор Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” 
 

Период на изпълнение 10 месец  
(февруари, 2016) 

11 месец  
(март, 2016) 

12 месец  
(април, 2016) 

                        
 

 

Информация за изпълнението на дейността: 
 

Екип от експерти: 1.Експерт Макрофити  
2.Експерт Фитопланктон  
3.Експерт Биоакумулация 

 
Описание на извършената работа: 
 
На проведеният семинар (24-26.02.2016 г.) от страна на експертите от ПУ бяха 
представени презентации в две основни направления:  

- оценка на екологичното състояние/потенциал във водни тела, в които се 
практикува рибовъдство и  

- биоакумулация на метали и органични вещества в риби от язовири с 
потенциален индустриален натиск.  

Оценката по БЕК Фитопланктон илюстрира добър потенциал в язовири Цанков камък, 
Кърджали и Конуш, респективно умерен потенциал в Копринка, Батак и Паничери. По 
БЕК Макрофити яз. Батак е оценен в лош потенциал главно поради обрастванията с 
инвазивните 2 вида водна чума (Elodea canadensis, E. nuttallii).  
 

  
 
В язовирите Копринка и Кърджали е констатирана липса на водни МФ основно в 
резултат на значими флуктуации на водното ниво. Отсъствието на МФ в яз. Цанков 
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камък се свързва със стръмните скалисти брегове. В двата малки равнинни язовира 
също не са регистрирани МФ, въз основа на които да се направи оценка по 
приложения Референтен индекс. Четирите пункта по р. Широколъшка са в добро до 
отлично състояние.  
Приложените микробиологични показатели позволяват да се постави оценка добър 
към отличен общ санитарен статус на язовирите Копринка, Кърджали и Батак. При 
втока на яз. „Цанков камък“ се установява влошено състояние на водите и 
седиментите по отношение на всички изследваните метрики. Изследваният участък 
от р. Широколъшка се характеризира с влошен микробиологичен статус по 
отношение на TVC 22o C, а санитарният статус е добър до задоволителен.  
 

 
Фиг. 1а. Обобщение на резултатите – извадка от презентацията на семинара, 24-
26.02.2016 г. 
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Фиг. 1б. Обобщение на резултатите – извадка от презентацията на семинара, 24-
26.02.2016 г. 
 

 
Фиг. 1в. Обобщение на резултатите – извадка от презентацията на семинара, 24-
26.02.2016 г. 
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Дейност 2.5. Експертно участие в семинар за представяне на най-добрите практики 
за прилагане на технологии за отглеждане на риба - представяне на най-добрите 
практики на полу-интензивно рибовъдство. 

Партньор Сдружение с нестопанска цел „Зелени Балкани”, Пловдив 
 

Период на изпълнение 10 месец  
(февруари, 2016) 

11 месец  
(март, 2016) 

12 месец  
(април, 2016) 

                        
 

 

Информация за изпълнението на дейността: 
 

Екип от експерти: 1. Експерт по технологии за полуинтензивно рибовъдство. 

 
Описание на извършената работа: 
Участието на НПОЗБ във втория семинар по проекта бе свързано с представяне на устойчиви 
практитики за полуинтензивно рибовъдство, намаляващи процесите на еутрофикация. На 
срещата със заинтересованите страни на 25.02.2016 бе представен опитът на СНЦ „Зелени 
Балкани”, съчетаващ развитие на устойчиво рибовъдство в яз. Конуш заедно с опазване на 
най-голямата чаплова колония в Тракийската низина, разположена в съседство с язовира. 
Предприеманите мерки за ограничаване на еутрофикацията, които са свързани с 
ограничения в технологичната схема на рибовъдство, както и мерките за опазване на 
зашитените видове рибоядни птици винаги се посрещат от рибовъдите с недоволство, тъй 
като те причиняват съществени загуби на рибовъдните стопанства. Затова след проведеното 
обсъждане бе приет взаимно приемлив вариант, че прилагането на предложените практики 
под формата на технологични схеми няма да е задължително, но ще бъде обвързано със 
субсидиране на загубите чрез възстановяване на средства за зарибителен материал. По този 
начин загубите, които търпят рибовъдите от рибоядните птици ще бъдат възстановявани под 
формата на средства за зарибяване, което е насочено към намаляване на процесите на 
еутрофикация. Придложеният вариант съчетава два важни елемента, осигуряващи 
устойчивост на полуинтензивното рибовъдство – икономическа и екологична устойчивост. Те 
са най-добрият вариант за субсидиране на рибовъдите от държавата, инвестираща средства 
при всички условия на финансова прозрачност (чрез регламентирана покупка на 
зарибителен материал) в прилагането на технологична схема за зарибяване, която намалява 
процесите на еутрофикация. 
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Провеждане на програма за проучвателен мониторинг за оценка на натиска и 

въздействието на рибовъдството върху повърхностните водни тела и 

актуализация на програмата от мерки в Плана за управление на речните 

басейни в Източнобеломорския район 

FISHFARMING

Дейности изпълнявани от СНЦ “Зелени 

Балкани” – партньор по проекта
Дейности изпълнявани от СНЦ “Зелени 

Балкани” – партньор по проекта

 

Част втора - Устойчиво рибовъдство в защитени 

зони по Натура 2000
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Дейност 3.1. Анализ и прилагане на иновативна методология за оценка на 
екологичния потенциал на СМВТ. 

Партньор Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” 
 

Период на изпълнение 10 месец  
(февруари, 2016) 

11 месец  
(март, 2016) 

12 месец  
(април, 2016) 

                        
 

 

Информация за изпълнението на дейността: 
 

Екип от експерти: 1.Експерт Макрофити  
2.Експерт Фитопланктон 

 
Описание на извършената работа: 
Разработен е доклад въз основа на Ръководството за силномодифицирани (СМ) и 
изкуствени водни тела (ИВТ) (WFD CIS Guidance Document No. 4, 2003) и техническия 
документ, изготвен от Работна група „Хидроморфология“, наричан "методът Прага".  
 

Доклад по Дейност 3.1. Анализ и прилагане на иновативна
методология за оценка на екологичния потенциал на СМВТ 

Проект Д-34-18, изпълняванот БДИБР в партньорство с ПУ „П. Хилендарски“
Автори

доц. д-р Гана Гечева – БЕК Макрофити
доц. д-р Детелина Белкинова – БЕК Фитопланктон
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МЕП може да се определи по тип на ползването на ВТ като концепцията за МЕП 
допуска деградация в резултат на стопанското ползване, което на практика означава, 
че някои метрики, използвани при оценката на ЕП (като напр. индикаторни видове, 
обилие и др.), могат да бъдат с не толкова високи изисквания за постигане на ДЕП. 
На този етап се приема, че действащите класификационни системи за оценка на 
екологично състояние по ФП са приложими и за оценка за потенциал.  
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Язовири (като наблюдаваните яз. Кърджали и яз. Копринка), които подлежат на 
водовземане за производство на електроенергия и се характеризират с резки 
флуктуации във водното ниво се характеризират със специфични условия, при които 
БЕК макрофити не е представителен. Язовири като Батак и Цанков камък, които са със 
сравнително постоянно водно ниво и се отнасят към групата на олиго- до мезотрофни 
язовири, в които висшите водни растения са основен продуцент, МФ следва да се 
наблюдават като представителен БЕК с преразглеждане на индикаторните таксони и 
и поставяне на акцент върху покритието на водните растителни съобществa. При 
оценка на плитки равнинни язовири (Конуш, Паничери) се препоръчва пилотно 
прилагане и валидирането на метрики, насочени към оценка на потенциал (напр. 
„процент обраствания“). Докладът е представен като 
Приложение_3.1.1_FISHFARMING_Методология за оценка на екологичен потенциал. 
 

В рамките на проекта като допълнителна дейност е извършена оценка на 
натиска и въздействието от водовземане в язовирите върху физико-химичните 
елементи за качество. В разработката са разгледани общите физикохимични процеси 
в езерените и язовирни екосистеми, свързани с кръговрата на фосфора и азота, 
температурната стратификация при дълбоките водоеми и факторите за нейните 
сезонни промени. Разгледан е механизма на пренос на органични вещества в 
различните водни слоеве (епи-, мета- и хиполимнион), както и химичните процеси на 
окисляване и редукция, свързани с промяна на концентрациите на разтворения 
кислород и биогени.  

 
Схема 3.1.1.    Кръговрат на фосфора 
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Схема 3.1.2.    Кръговрат на азота 
 

 

 
Един от акцентите в разработката е насочен към изясняване на механизмите на 

въздействие на водовземането като антропогенен натиск върху физикохимичния 
режим в язовирите, създадени с цел производство на електроенергия и напояване. 
Те са пряко свързани със следните фактори: 

 Степен на понижение на водния обем, корелиращ с обема и скоростта на 
черпеното водно количество, който може да предизвика повишаване на 
концентрациите на биогени в зависимост от начините на водочерпене  и 
съществено да повлияе  върху стабилността на температурната 
стратификация в язовирите през различните годишни сезони; 

 Предизвикване на допълнително хоризонтално и вертикално придвижване 
на водни маси в язовирите, поради нарушаване на тяхната температурна 
стратификация, особено при резки понижения на водното ниво до нивото 
на термоклина. Вертикалното придвижване на водни маси е свързано с 
миграция на органични съединения от придънния воден слой 
(хиполимнион) към повърхността (епилимнион). Тези миграции на биогени 
са свързани с резки колебания в нивото на азотните и фосфорни 
съединения и кислорода в литоралната зона и заедно с резките колебания 
на водното ниво предизвикват съществени промени в бентосните и 
планктонни съобщества, които се използват като биологични елементи за 
оценка на екологичния потенциал. 
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Схема 3.1.3.                    Температурна стратификация 

 
Констатираните значими промени в язовирните екосистеми в следствие на 

натиска от водовземане са важна отправна точка при определяне на добрия 
екологичен потенциал (ДЕП) за. Те са основен критерий при оценката на процеса 
еутрофикация, както и при планирането на „смекчаващи“ мерки за неговото 
ограничаване чрез прилагане на т.нар. „Прага“ подход при определяне на ДЕП. 

Изкуствено създадените проточни езерни екосистеми чрез преграждане на 
реки с  язовирни стени се отличават със специфична хидродинамика и 
физикохимични процеси, свързани с образуване на органичен седимент и кръговрат 
на биогени. Тези процеси са пряко зависими и трудни за моделиране, тъй като 
зависят от множество естествени и антропогенни фактори и изискват продължително 
специализирано изследване, което не е обект на настоящия проект. Затова целта на 
разработката е да идентифицира механизмите по които антропогенния натиск от 
водовземане влияе върху водната екосистема в язовирите, което ще позволи да се 
адаптира съществуващата класификационна система за  оценка на техния екологичен 
потенциал и да се предложат „смекчаващи“ мерки при определяне на ДЕП.   
Докладът от извършената експертиза е приложен към Финалния отчет по проект 
FISHFARMING като Приложениие 3.1.2_FISHFARMING_Динамика на биогенния състав и 

оценка на екологичен потенциал в язовири..  
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Дейност 4.1. Анализ и прилагане на иновативна методология за оценка на 
капацитета на водните обекти за прилагане на рибовъдни дейности. 
 

Партньор Институт по рибарство и аквакултури, Пловдив 
 

Период на изпълнение 10 месец  
(февруари, 2016) 

11 месец  
(март, 2016) 

12 месец  
(април, 2016) 

                        
 

 

Информация за изпълнението на дейността: 
 

Екип от експерти: 1.Хидрохимия 
2.Химия на седименти 
3.Аквакултури и ихтиология 
4.Садково рибовъдство и 
астакология 
 

5.Екология на планктонни съобщества  
6. Зоопланктон и хлорофил-а. 
7. Патогенни микроорганизми 

 

 
Описание на извършената работа: 
 

1. Методика за оценка на екологичния капацитет на язовирите за производство 
на риба в садки (ECRfish). 

Разработената методика (Приложение 4.1.1_FISHFARMING_Методика за оценка на 

екологичния капацитет на язовирите за отглеждане на риба в садки ECRfish) е 
базирана на  моделите на Dillon и Rigler (1975) и Ferreira и съавт. (2007) за оценка 
степента на натоварване с биогенни елементи, отделяни във водната среда при 
функциониране на садкови акваферми.  
 

МЕТОДИКА
ЗА ОЦЕНКА НА ЕКОЛОГИЧНИЯ КАПАЦИТЕТ 

НА ЯЗОВИРИТЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА РИБА В САДКИ

(ECRfish – Ecological Capacity of Reservoirs for Fish production in cages)

адаптирана при реализацията на проект 

„Провеждане на програма за проучвателен мониторинг за оценка на натиска и 

въздействието на рибовъдството върху повърхностните водни тела и актуализация 

на програмата от мерки в ПУРБ в Източнобеломорския район
(FISHFARMING)”

МАЙ, 2016
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Прилагането на методиката включва следните етапи:  
1. Определяне на Общия екологичен капацитет на язовирите (ЕCRT – total ecological 
capacity of reservoirs), който отразява максимално допустимия капацитет за фосфорно 
натоварване, чието въздействие не предизвиква риск от негативни промени в добрия 
екологичен потенциал на водното тяло. ECRT е постоянен показател за изследвания 
водоем (водно тяло) при установените конкретни екологични условия, но може да се 
промени при  
2. Определяне на Екологичния капацитет на язовирите за производство на риба в 
садки (ECRfish-Ecological capacity of reservoirs for fish production in cages), който е онази 
част от общия екологичен капацитет (ЕCRТ), която е допустимо да се генерира при 
производството на риба. При определяне на ECRfish се отчитат товарите от фосфор и 
от други точкови и дифузни източници на натиск в язовирите, които се изразяват като 
корекционен коефициент (К).  
При определяне на ЕCRТ и ECRfish се използва средната концентрация на общ фосфор 
във водния стълб на язовира в периода на пролетното смесване на водите, измерена 
в контролна станция, достатъчно отдалечена от садковите стопанства. 
Общият екологичен капацитет на язовирите ЕCRТ се явява разликата, Δ[P], между 
общия фосфор преди експлоатация на фермите, [P]I и допустимата концентрация на 
общ фосфор, след достигане на максималната заложена  продуктивност на 
стопанствата [P]f.  
 Δ[P] = [P]f – [P]I mg.m-3  
Стойностите на Δ[P] зависят пряко от фосфорното натоварване върху водоема от 
садковите стопанства (Lfish), площта на водоема (А), скоростта на водообмен (ρ) и 
самопречистващата способност на водоема.  
 Δ[P] = Lfish (1-Rfish) / zρ  
Най-труден за определяне се явява параметърът  Rfish – количеството общ фосфор, 
генерирано при експолоатация на садковите стопанства, което се утаява в 
седиментите. Допустимото натоварване с общ фосфор, La, се определя като 
произведение от Lfish и площта на водоема: La = Lfish х A  
Загубите на фосфор във водната среда (Ploss) при рибовъдство в садки се явяват 
разлика между подадения фосфор с фуража (Pfood) и този, който се задържа в 
тъканите  на рибите (Pfish) . В настоящата методика са използвани средни стойности за 
показателя 0.28% от теглото на рибата (Beveridge, 1993), следователно се приема, че в 
1t риба се съдържат 2.8 kg P.  
Общият екологичен капацитет на язовира се изчислява по формулата: ЕCRТ= La/ Ploss  
При оценката за екологичения капацитет на водоема за рибовъдство в садки (ECRfish) 
стойността на показателя ECRТ се редуцира с количеството на фосфора, внасян от 
допълнителни източници на натиск  (К):  ECRfish= ECRТ– K (t.y-1), като К=Ре/Рloss((t.y-1), а  
Pe – дифузно и точково фосфорно натоварване от външни източници (kg.y-1).  
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За осигуряване на  сравнимост между стойностите на дефинираните показатели при 
извършване на изчисленията за ECRT, ECRfish и К определените товари от фосфор се 
представят под формата на рибна продукция за година (t.y-1).  
 
Като пример за прилагането на методиката е представена оценката за екологичния 
капацитет на яз.Кърджали за производство на риба в садки, заедно с конкретни 
препоръки по отношение на административните процедури за издаване на 
разрешителни за аквакултури. 
 

ЕКОЛОГИЧЕН КАПАЦИТЕТ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА РИБА В САДКИ В ЯЗ. „КЪРДЖАЛИ“ 

Като водоем за валидиране на прогностичния модел е избран  яз. „Кърджали”. 
Язовирът е обект на различни изследвания през последните 15 години, благодарение на 
което е налице база данни относно основни показатели за качество на водата. Опити за 
изчисляване капацитета на водоема са извършени за пръв път през 2011 г. (Илиев, 2015). 

При верифициране на модела са използвани данни за водоема посочени в таблица 1  
(Източник –НЕК ЕАД, Предприятие „Язовири и каскади“) и данни за количеството отглеждана 
риба – таблица 2 (Източник – „Асоциация на рибопроизводителите в язовир Кърджали“). 

За успешното развитие на сектора според информация от страна на Асоциация на 
рибопроизводителите в язовир „Кърджали“ е необходимо поддържането на работно водно 
ниво не-по-ниско от кота 314 m. 

Таблица 2. Морфометрична и хидрологична характеристика на яз. “Кърджали” (НЕК 
ЕАД, Предприятие „Язовири и каскади”, отдел „Водни ресурси и ООС”) 

Параметър Символ 

Стойност на показателя 

максимално  
водно ниво, кота 

324 m 

минимално 
работно ниво за 

аквакултура 

Водосборна площ (km2) Ad 1696.81 1696.81 

Площ на водоема   (km2) Ao 15.99 12.5 

Обем на водоема  (106 m3) V 497.2 320 

Mаксимална дължина  L (м) 23400 - 

Средна ширина  W(м) 683,40 - 

Средна дълбочина  (m) Z 31 26 
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максимална дълбочина  (м) 85 - 

Скорост на водообмен (y-1) Ρ 1.2 1.2 

Време за водообмен (y) tw=1/ρ 0.83 0.83 

Коефициент на задържане 
на фосфора в седиментите R = 1/(1+0,747ρ0,507) 0.54 0.54 

 

Средната концентрация на общия фосфор във водните проби от яз. „Кърджали“ през 
м. февруари 2016 г. е 40 mg.m-3, като се запазва постоянна в цялата акватория на водоема и в 
дълбочина на водния стълб. На базата на така заложените параметри за Δ[P] в акваторията 
на яз. Кърджали се отчитат следните стойности: 

Δ[P] = 60 – 40 = 20 mg.m-3 

За индекс на задържане на фосфор са получени следните стойности: 

R = 1/(1+0,747.1,20,507) = 0,54 

а за коефициента на задържане на фосфор, попаднал във водоема, в резултат на 
интензивното рибовъдство (Rfish): 

Rfish = 0.5 + [(1-0.5)x0.54] = 0.770 

Фосфорно натоварване върху язовира в резултат на рибивъдната дейност: 

Lfish = (20 x 26 x 1.2)/ (1 – 0.770) 

= 2713 mg.m-2.y-1 

≈2.7 g.m-2.y-1 

Тъй като при кота 314 m, язовирът има обща залята площ от 12.5 х 106 m2(залятата площ 
е изчислена на база ключовите криви на водоема), общото допустимо натоварване (La) е: 

La = 2.7 x 12.5 x 106 

= 33.75x 106 g.y-1 

 

Характеристика на използваните фуражи (данни на рибопроизводители) 

1. Съдържание на фосфор във фуража – 1%  
Фосфорно съдържание за 1t фураж – 10 kg 

2. Хранителен коефициент (FCR) – 1.5, при което Pfood = 1.5 x 10 = 15 kg 

Ploss = 15 – 2.8 = 12.2 kg t-1 
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ОБЩ ЕКОЛОГИЧЕН КАПАЦИТЕТ НА ВОДОЕМА  

(ECRT) = La/ Ploss
 

= 33.75 x 106/ 12.2 

= 2770  t.y-1 

 

На базата на избрания прогностичен фосфорен модел е изчислено максимално 
натоварване на водоема с рибна биомаса от около 2800 t, като важна отправна точка в 
модела е, че отглеждането на това количество риба не води до достигане на количество на 
общия фосфор във водоема от 60 mg.m-3. При превишаване на тази стойност съществува 
реален риск за неговата еутрофикация. 

Реално измерените стойности на общия фосфор във водоема през летните месеци 
превишават заложените в теоретичния модел данни за количеството на общия фосфор от 60 
mg.l-1, което е пряко следствие на резките промени във водното ниво, предизвикани от 
натиска от водоползване за производство на електроенергия. . 

Върху стойностите на изследвания показател пряко влияние оказват останалите форми 
на биогенен натиск, като при яз.Кърджали констатираният натиск не е значим в сравнение с 
натиска от садково рибовъдство: 

 заустване от населени места и курортни комплекси – 297 кг/годфосфор, 
приравнен на 15-24 т рибна продукция 

 Селско стопанство (земеделие и пасищно животновъдство) – 623 кг/год фосфор, 
приравнен на 32-51 т рибна продукция 

При извършеното приравняване на определените товари фосфор от посочените източници 
на натиск под формата на рибна продукция са установени стойности за: 

K = (297+623)/12,2 

≈ 75 t.y-1 

След финалната обработка на резултатите е определена следната стойност на екологичния 
капацитет за рибовъдство в яз.Кърджали: 

ECRfish = ECRT-K=2770-75 

= 2695 t.y-1 

Изчисленото прогностично допустимо количество риба за отглеждане в садките е 
базирано на цялата площ и обем на язовира. Понастоящем действащите рибовъдни 
стопанства са концентрирали дейността си в разрешена акватория от 563 dкa, намираща се в 
зона от 2-3000 dka от цялата площ на язовира, т.е. в много малка част от целия водоем.  

Допълнително през определени месеци от годината язовирът приоритетно се източва 
във връзка с целите на енергодобива или планово се понижава нивото му през октомври-
ноември с цел поемане на пролетните води. Изчисленията в теоретичния модел са на база 
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кота 314 м н.в. на водоема, като не са взети под внимание флуктоациите на водното ниво, 
които значително понижават неговия обем в определени месеци. Наред с понижаване на 
нивото на водата в язовира, бързото му източване създава турболентно движение на водата, 
което води до издигане на бедни на кислород слоеве и богати на биогени седименти към 
повърхността, което създава условия за силно понижение на кислородното съдържание 
(констатирано при проведения мониторинг) и замор при рибите в садките. 

Представените резултати за оценката на екологичния капацитет за производство на риба 
в яз.Кърджали са основание за следните изводи и препоръки във връзка с осигуряване на 
екологично устойчиво управление на интензивното садково рибовъдство в язовира: 

1. Определеният екологичен капацитет за производство на риба в яз.Кърджали през 
2016 г. показва съответствие с разрешените количествата за отглеждане на риба в 
садковите стопанства (2610 т), като изчисленията са валидни при кота 314 м н.в., 
която е заложена в методиката като минимална по отношение осигуряване на 
необходимите условия за отглеждане на аквакулутра. Този капацитет може да се 
приеме за граничен във връзка със осигуряване на добър екологичен потенциал по 
биогени и индикативния за биогенен натиск биологичен елемент фитопланктон; 

2. Отглежданото количество риба в язовира през различните години варира (по данни 
от рибовъдите), като определящ фактор за това е честотата на силните промени във 
водното ниво, водещи до понижено съдържание на разтворен кислород в 
повърхностния воден слой (5-10 м). При тези екстремни условия рибата спира да се 
храни и често се наблюдават замори, което не позволява на рибовъдите да хранят с 
оптималните количества фураж и да отглеждат максимално разрешеното количество 
рибна продукция. 

3. Предвид горните констатации в яз.Кърджали не трябва да се допуска изграждането 
на нови садкови стопанства или увеличаване на разрешените количества риба в 
съществуващите ферми, тъй като съществува риск определеният екологичен  
капацитет за производство на риба да бъде превишен (предвид често констатираните 
екстремни флуктоации на водните нива в язовира).  

4. Във връзка с осигуряване на ефективен мониторинг и контрол върху процесите на 
еутрофикация в язовир Кърджали, като задължителни условия при преразглеждане 
на разрешителните е необходимо да се предвиди: 

 Провеждане на собствен мониторинг по представена схема в Приложение 2, част 
Интензивно рибовъдство в садки; 

 Зарибяване с бял толстолоб в посадка, адаптирана към екологичния потенциал и 
процесите на еутрофикация в язовир Кърджали и пропорционална на отглежданото 
количество риба в различните садкови стопанства.  
Зарибяването да се извършва ежегодно през пролетта под контрола на 
представители на ИАРА и БДИБР, за което се съставя констативен протокол. За 
зарибяване да се използва зарибителен материал с доказан произход, от 
регистрирано в ИАРА стопанство. Теглото на зарибителния материал да е най-малко 
15 g. Гъстотата на посадката на толстолоба да е 20-25 бр/dka. Посадката да е 
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изчислена върху общата площ на разрешената акватория за всички стопанства в 
язовира, в размер на 563/dka.  

 Всяка година титулярите на разрешителни да представят информация на 
компетентните институции, осъществяващи контрол по изпълнение на условията в 
издадените разрешителни и извършваните рибовъдни дейности, относно: 
- Резултатите от извършения собствен мониторинг; 
- Отглежданите количества риба; 
- Изхранените количества фураж 
- Извършеното зарибяване с бял толстолоб. 

 
 

2. Пилотно проучване с многолъчев ехолот за определяне на актуален обем на 
яз.Кърджали. 

 
В периода 02-10.08.2016 г. беше извършено хидроакустично замерване на яз. Кърджали с 

многолъчева ехолот. За заснемането беше използвана многолъчева сонарна система 
Teledyne RESON T50-P свързана с комплексна система Trimble POSMV WaveMaster за 
позициониране, курс и компенсатори на хоризонталните и вертикални движения на 
антените. За определяне на профила на скоростта на звука във водата бе използвана сонда 
RESON SVP 15T, снабдена и с сензор за измерване на температурата.  

 

               
 
Промерите бяха извършени с катамаран „Викинг”, собственност на Института по 

Рибарство и Аквакултури – Пловдив. Системите бяха монтирани на специално изработена 
стойка поставена в „moon pool” на катамарана. 

Излъчващата и премна глави на многолъчева ехолот бяха монтирани под наклон от 20о 
към левия борд, с цел заснемане на по-големи площи по протежението на стръмните 
склонове на язовира. Преди началото на промерите са измерени офсетите на отделните 
елементи на системата (фиг. 1) и беше извършена процедура на калибриране и определени 
статичните поправки при монтирането на ехолота - за крен, диферент и направлиние, както 
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следва: крен (roll) = 20.22о; диферент (pitch) = -2.22о; направлиние (yaw) = -0.55о. Офсетите и 
поправките са въведени в програмата за сбор и обработка на данните PDS2000. 

 

 

Фиг. 1. Измерените офсети на отделните 

елементи на системата въведени в  

програмата PDS2000. 

Използваната координатна система на промерите и построените цифрови модели на 
дъното на яз. Кърджали е БГС2005 – проекция WGS83, датум UTM, зона 35N. 

По време на изследванията бяха извършени измервания на профила на скоростта на 
звука във водата в седем станции, до максимална дълбочина от 35 м (фиг. 2; таб. 1).  Анализа 
на данните от тези измервания сочи, че както профилите на скоростта, така и 
температурните профили са почти аналогични в различните райони на язовира, през целия 
период на изследване (фиг.3). Темперетурата на горния, повърхностен слой (първите 10 м) 
варира в границите 25 – 26оС. На тази дълбочина започва и термоклина, който постепенно се 
развива до дълбочини 18-20 м където температурите се установяват на около 15оС (фиг.3). С 
увеличаване на дълбочината температурите продължават да падат и достигат до около 9оС 
на дълбочина от 35 м и вероятно се запазват на тези нива до дъното. 

 

 

Фиг. 2. Схема с разположението на 

станциите на измервания на профила на 

скоростта на звука във водата. 
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Таблица 1. Информация за станциите на измервания на профила на скоростта на звука във водата 

Дата Време Станция Easting, m Northing, m H, m 

04.08.2016 12:14 SVP1 360089.66 4611417.61 17.5 

04.08.2016 18:33 SVP2 361180.89 4609695.58 34.5 

05.08.2016 09:19 SVP3 358286.23 4611199.61 35.0 

05.08.2016 10:55 SVP4 355626.80 4613424.97 26.0 

06.08.2016 09:41 SVP5 357132.34 4613207.60 35.0 

07.08.2016 07:57 SVP6 355634.88 4613483.43 25.0 

08.08.2016 08:25 SVP7 355280.55 4614145.34 21.0 

 

Средната скорост на звука в първите 10 м е 1498 м/сек, като в дълбочина следва 
температурните профили и се установява на нива по-ниски от 1455 м/сек (фиг. 3). 
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Фиг. 3. Диаграми на изменение на скоростта на звука в дълбочина (ляво) и на температурата 

(дясно) 

 
Хидроакустичното замерване на яз. Кърджали е извършено по неравномерна профилна 

мрежа, като е започнато със заснемането на стръмните склонове на язовира и постепенно е 
навлизано към средата със застъпване на заснетите полоси (фиг. 4). При това разположение 
на профилите е постигната 100% покритие за по-голямата част на залятата площ на язовира. 
Единственно в широката част на ръкава при устието но р. Арда покритието не е пълно 
поради малката дълбочина (средно около 3.5 м). В ръкава са прокарани дузина напречни, 
контролни профила и пространството между тях е интерполирано по кръгов алгоритъм. 
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Фиг. 4. Схема на 

проучватгелните профили на 

хидрографните промери. 

 

Хидрографните промери са проведени при честота на излъчване от 10 Hz и средна 
скорост на плавателния съд от около 3 м/сек, което осигури плътност на промерите, 
достатъчна за построяване на цифров модел на релефа на дъното на язовира с клетка от 1 м.  

Точността на промерите изчислена по стандартно отклонение се оценява на 20-25 см в 
дълбоководните (дълбочини по-голями от 30 м) участъци на язовира и на около 10 см за 
склоновете и ръкавите на язовира. 

През периода на хидроакустичното замерване регулярно се следени водните нива на 
язовира отчетени по латата на кулата, предоставени любезно от управата на язовира. 
Допълнително, за постигане на по-голяма точност на промерите, с високоточен геодезичен 
GPS (Topcon HiperPRO) в RTK режим бяха измерени водните нива в седем точки (фиг. 5) с 
милиметрова точност.   

Както се вижда от отчетите по латата, нивото на язовира е паднало с 30 см от началото на 
измерването до неговия край (таб. 2). Ежедневните спадове на нивото на язовира бяха 
отчетени при обработката на данните за всеки ден. Допълнителните измервания на нивата 
сочат, че нивата на ръкавите в приустиевите части на подхранващите реки е по-високо от 
това на чашката с около 20 см (таб. 2). Това наложи построяването на цифровите модели на 
релефа на дъното на чашката и ръкавите да бъде разделно (фиг. 7). При обединяването им, 
дълбочините на цифровя модел на чашката е повдигнат с 5 см а тези на ръкавите са свалени 
с 15 см (фиг. 7). 

От отчетените по латата и измерените водни нива се вижда, че през последните дни на 
хидроакустичното замерване (07-08.08.2016) нивото на язовира е установено на кота 316.20 
м. Това ниво е прието за условна нула и всички дълбочини и изчисления са приведени към 
него. 
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Фиг. 5. Схема на местополо-

жението на станциите на 

измерване на водните нива. 

 

Таблица 2. Информация за измерените и отчетени водни нива 

Дата Време Станция Easting, m Northing, m 
Измерено 
ниво, m 

Отчетено 
ниво, m 

04.08.2016 16:45 N1 4618010.896 353077.158 316.541 -- 

05.08.2016 08:00 кула -- -- -- 316.50 

05.08.2016 08:00 кула -- -- -- 316.51 

06.08.2016 08:00 кула -- -- -- 316.29 

07.08.2016 06:25 N2 4616356.943 349891.416 316.420 -- 

07.08.2016 06:30 N3 4616356.036 349892.092 316.417 -- 

07.08.2016 16:45 N4 4618044.722 353028.001 316.359 -- 

07.08.2016 08:00 кула -- -- -- 316.20 

08.08.2016 12:40 N5 4609968.810 361190.370 316.223 -- 

08.08.2016 12:45 N6 4609987.351 361188.843 316.187 -- 

08.08.2016 13:00 N7 4611484.943 360174.163 316.197 -- 

08.08.2016 08:00 кула -- -- -- 316.20 

 

За построяване на пълен цифров модел на релефа на дъното на язовира, притета за 
условна нула  кота 316.20 м е оцифрована и наложена на модела. Незапълнените 
пространства между контура на „нулата” и обхвата на промера е интерполирано по метода 
на триъгалниците (фиг. 6.). 
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Фиг. 6. Растерно изображение на част от грид модела на дъното с незапълнените 

пространства между контура на „нулата” и обхвата на промера. 
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Фиг. 7. Растерни изображения на грид моделите на чашката (горе ляво), ръкавите (горе дясно) и на 
целия обхвата на промера на яз. Кърджали. 

 
Анализът на построения цифров модел на релефа на дъното на яз. Кърджали с клетка от 

1 м при ниво - кота 316.20 м, прието за условна нула, показа следното:  
Изчислената средна дълбочина на яз. Кърджали е 10.8 м, като в чашката тя е 15.2 м, а в 

ръкавите е 7.1 м. Измерената максимална дълбочина в яз. Кърджали е 67.4 м в близост до 
стената, а измерената максимална дълбочина при входа на чашката е 39.6 м. 

Общият обем на проучената площ на яз. Кърджали е изчислен на 357,516,031 куб.м при 
залята площ от 13,413,081 кв.м. Изчислената площ по кота 316.20 м, приета за условна нула 
е 13,704,329 кв.м. Разликата от 291,248 кв.м в определените площи се явява от 
непроучените, плитки части при устията на двете основни, подхранващи реки (р. Арда и р. 
Боровица). Ако приемем средна дълбочина от 1.5 м за тези непроучени площи, трябва да 
прибавим 436,872 куб.м, като при това общият обем на яз. Кърджали е определен на 
357,952,903 куб.м.  

Обемът на чашката е изчислен на 313,753,778 куб.м (при площ 8,433,809 кв.м), а този на 
ръкавите - 43,765,804 куб.м (при площ 4,979,402 кв.м). Ако към обема на ръкавите се 
прибавят определените обеми на непроучените площи, то той  нараства на 44,202,676 куб.м. 
Ясно се вижда, обемът на чашката е повече от седем пъти (7.1) по-голям от този на ръкавите, 
въпреки че при площта на чашката е само 1.7 пъти по-голяма от тази на ръкавите. 

Допълнителния анализ на геоморфологията на дъното сочи, че не са редки явленията на 
свличане на кални маси и формиране на седиментни потоци по малките ръкави на чашката 
(фиг. 8); ръкавите при устията на двете основни, подхранващи реки (р. Арда и р. Боровица) 
са почти напълно затлачени като дълбочините там рядко са по-големи от 3.5 м (фиг. 9); на 
входа на чашката ясно се вижда навлизането на големи маси от седименти (фиг. 10); дъното 
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на чашката е напълно заравнено, като ясно се виждат каналите на пренос на седименти от 
придънните течения (фиг. 11, 12, 13). 

В заключение: при кота на водно ниво 316.20 м залятата площ на яз. Кърджали е 
13,704,329 кв.м.; завиреният обем е 357,952,903 куб.м.; средната дълбочина е 10.8 м, като в 
чашката тя е 15.2 м, а в ръкавите е 7.1 м; измерената максимална дълбочина е 67.4 м в 
близост до стената. 

 

Основни характеристики на яз.Кърджали след определянето на актуален воден обем  

      

Кота  
(м) 

 
Завирен обем  

W (м3) 

 
Залята площ  

F  (м2) 

Макс. 
дълбочина 

(м) 

316.2 357,952,903 13,704,329 67.4 

315.0 341,607,227 12,944,169 66.2 

313.0 318,846,736 12,340,023 65.2 

311.0 295,024,357 11,371,555 64.2 

309.0 273,496,977 10,223,291 63.2 

307.0 253,751,662 9,536,755 62.2 

305.0 235,437,652 8,819,115 61.2 

303.0 218,386,409 8,304,899 60.2 

301.0 202,440,528 7,714,866 59.2 

299.0 187,328,300 7,406,850 58.2 

297.0 172,791,247 7,139,891 57.2 

295.0 158,764,071 6,887,941 56.2 

293.0 145,233,514 6,646,285 55.2 

291.0 132,185,749 6,399,085 54.2 

289.0 119,664,930 6,112,303 53.2 

287.0 107,700,923 5,857,358 52.2 

285.0 96,244,391 5,589,052 51.2 

 

При сравнение на определения при заснемането актуален завиран обем на яз.Кърджали при 
кота 316,2 м (357,952,903 м3) с този по ключовата крива на язовира (около 377,647,000 м3) се 
вижда, че полезният обем на язовира е намалял, а мъртвият обем се е увеличил с около 
19,694,000 м3. Максималната дълбочина на язовира (при кота НВВН 331,5 м н.в ) се е 
променила от 85 м - на 82,7 м, 
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Фиг. 8. Растерни изображение на грид модела илюстриращ процес на свличане на кални маси и 

формиране на седиментни потоци по малките ръкави на чашката 

  

Фиг. 9. Растерни изображения на грид модели на ръкавите при устията на двете основни, 

подхранващи реки, р. Арда (дясно) и р. Боровица (ляво) 
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Фиг. 10. Растерно изображение на грид модела при входа на чашката. 

 

Фиг. 11. Растерно изображение на грид модела на централните части на чашката. 
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Фиг. 12. Псевдо 3D изображение на централните части на чашката – поглед от към стената. 

 

Фиг. 12. Псевдо 3D изображение на централните части на чашката – поглед от към ръкавите. 
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Приложение 4.1.2_FISHFARMING_Цифров модел на дъното на яз.Кърджали: 

1. Цифров модел на релефа на дъното на чашката на яз. Кърджали във формат ASСII 

ESRI GRID – фаил: 2016_Kardjali-Dam_2x2_UTM35N_v01-Chashka_grid.asc. 

2. Цифров модел на релефа на дъното на ръкавите на яз. Кърджали във формат ASСII 

ESRI GRID – фаил: 2016_Kardjali-Dam_2x2_UTM35N_v01-Rakavi_grid.asc. 

3. Цифров модел на релефа на дъното на яз. Кърджали във формат XYZ (текстови) – 

фаил: 2016_Kardjali-Dam-level-316_2x2_UTM35N_v01.asc. 

4. Профили на скоростта на звука и температурата на водата във формат *.xls 

(табличен) – фаил: 2016_svp_Kyrdgali.xls. 
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Дейност 5.1. Анализ и прилагане на иновативна методология за оценка на процеса 
на еутрофикация. 

Партньор Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” 
 

Период на изпълнение 10 месец  
(февруари, 2016) 

11 месец  
(март, 2016) 

12 месец  
(април, 2016) 

                        
 

 

Информация за изпълнението на дейността: 
 

Екип от експерти: 1.Експерт Макрофити  
2.Експерт Фитопланктон 

 
Описание на извършената работа: 
В методологията е представена общата концептуална рамка и критериите за 
иденттифициране и оценка на процеса еутрофикация, приети от държавите.членки и 
публикувани в Ръководство № 23 от 2009 г. на ЕК за оценка на еутрофикацията.  
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В доклада по отношение на БЕК Фитопланктон е използвана методика със 7 основни 
метрики, всички чувствителни към еутрофикация.  
И за двата биологични елемента за качество, чувствителни към еутрофикация са 
представени характерни таксони при нееутрофизирани и еутрофизирани водни 
екосистеми.  
 

Доклад по Дейност 5.1. Анализ и прилагане на иновативна

методология за оценка на процеса на еутрофикация

Проект Д-34-18, изпълняван от БДИБР в партньорство с ПУ „П. Хилендарски“

Автори

доц. д-р Детелина Белкинова – БЕК Фитопланктон

доц. д-р Гана Гечева – БЕК Макрофити

Статус: Версия 3.0

Пловдив, 25 Април 2016

 
Посочени са препоръки за адаптация на Реферетния индекс за оценка на потенциал. 
В доклада по дейността (Приложениие 5.1_FISHFARMING_Методология за оценка на 

процесите на еутрофикация) са представени ориентировъчни стойности на 
чувствителни към еутрофикация елементи за качество (биогенни условия: TN, TP; 
Фитопланктон; Макрофити). Посочените стойности са изведени на база получените 
резултати от проект FISHFARMING, както от резултатите в процеса на 
интеркалибрация за  езера (Източноконтинентална ГИГ), в който България участва. Те 
могат да послужат като обосновка за адаптиране на класификационната система за 
екологичен потенциал, която в момента не отчита разликите между екологично 
състояние на естествени ВТ и екологичен потенциал на изкуствени и 
силномодифцирани ВТ. 



Табл. 6.Ориентировъчни стойности на чувствителни към еутрофикация елементи за качество  

(Биогенни условия: TN, TP; ФП; МФ). * Съгласно Наредба Н-4 (2013).  

Тип 
предназначение 

(стопанско 
ползване) 

Тип ВТ ДЕП: Общ азот и 
общ фосфор 

[mg L-1] 

ДЕП: БЕК ФП ДЕП: БЕК МФ 

Питейно-битово 
водоснабдяване 
(с постоянен 
режим на 
водочерпене и 
без големи 
колебания на 
водното ниво) 

Планински 
язовири (L3 по 
действащата към 
момента 
типология/Батак)  

Олиготрофни 
условия * 
>0,20 Общ N <0,80 
>0,0125 Общ P 
<0,024 

1. Състав на ФП 
съобщество: 
С доминантно значение са 
групите: Динофлагелати, 
Криптофитови, Зелени 
(Eutetramorus, 
Plankctococcus), Кремъчни 
(Tabellaria fenestrara, 
Fragilaria crotonensis) 
Цъфтежи – не се развиват.  
2. Следва да се 
селектират метриките за 
състав и биомаса по БЕК 
ФП. 
3. Определяне на 
стойностите на 
селектираните метрики за 
МЕП. 

МФ се явяват ключов БЕК 
в този тип язовири, поради 
което следва да се 
наблюдават, както е по 
изискване на РДВ, минимум 
веднъж на 3 години. 
Адаптация на РИ за оценка 
на потенциал: 
-преглед на списъка с 
индикаторни таксони; 
-преглед на 
допълнителните критерии 
за доминиращи видове; 
-преоценка на 
изискванията за 
достоверна оценка; 
-добавяне на метрики в 
зависимост от определения 
МЕП. 

Производство на 
електроенергия и 
напояване – 
значими сезонни 
промени във 
водното ниво 

Полупланински 
(L13/Цанков 
камък) и  
Големи дълбоки 
язовири 
(L11/Кърджали, 
Копринка)  

Мезотрофни 
условия* 
 
Общ N >0,7<2,5 
Общ P>0,025<0,075 

1. Състав на ФП 
съобщество: 
С доминантно значение са 
групите: 
Златисти (Chrysococcus); 
Зелени (Oocystis, 
Quadricoccus, Sphaerocystis) 

БЕК макрофити следва да 
се мониторират 
еднократно като 
подкрепящ БЕК в рамките 
на ПУРБ.  
Адаптация на РИ за оценка 
на потенциал (виж по-
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Динофлагелати, 
Кремъчни (Fragilaria 
crotonensis, Nitzschia, 
Cyclotella). 
Цъфтежи: Възможни са 
краткотрайни цъфтежи с 
ниска интензивност, но не 
от еутрофни 
цианобактерии.  
2. Следва да се 
селектират метрики за 
състав и биомаса по БЕК 
ФП. 
3. Определяне на 
стойностите на метриките 
за МЕП. 

горе). 

Напояване и 
рибовъдство 

Малки и средни 
равнинни 
язовири(тип 
L17/Конуш, 
Паничери) 

Еутрофни условия 
Общ N>1,55 <2,5 
Общ P>0,115<0,30 
 

1. Състав на ФП 
съобщество:С доминантно 
значение са групите: 
Зелени: Pediastrum, 
Scenedesmus, Coelastrum  
Кремъчни: Cyclotella, 
Stephanodiscus sp.,  
Цианобактерии: 
Aphanocapsa, Aphanothece,  
Еугленови. 
Цъфтежи: краткотрайни с 

Тестване на нови метрики 
за оценка, напр. „процент 
обраствания“ като: 

1. метрика „покритие 
на хелофити“ <20-
25% от 
крайбрежната зона 
на ВТ;  

2. „покритие на водни 
МФ“ <50% от площта 
на ВТ.  
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ниска интензивност, но не 
от еутрофни 
цианобактерии. Липсват 
цъфтежи на токсични 
видове. 
2. Следва да се 
селектират метрики за 
състав и биомаса по БЕК 
ФП. 
3. Определяне на 
стойностите на метриките 
за МЕП. 
4. Премахване на 
Прозрачността от КС и 
корекция на клас границите 
в съответствие с малката 
средна дълбочина на L17. 
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Дейност 6.1. Анализ и предложение за устойчива технологична схема за полу-
интензивно рибовъдство. 

Партньор Сдружение с нестопанска цел „Зелени Балкани”, Пловдив 
 

Период на изпълнение 10 месец  
(февруари, 2016) 

11 месец  
(март, 2016) 

12 месец  
(април, 2016) 

                        
 

 

Информация за изпълнението на дейността: 
 

Екип от 
експерти: 

1.Експерт по пробонабиране и орнитологични наблюдения. 
2. Сътрудник за техническа помощ за пробонабиране с лодка и транспорт 

 
Описание на извършената работа: 

Целта на предложените технологични схеми е да стимулират прилагането 
на мерки, които в дългосрочен план да допринасят за намаление на 
еутрофикацията при полуинтензивно рибовъдство.  

Тези мерки се отнасят за равнинни язовири или водни тела разположени 
на територията на БД ИБР в райони с интензивно земеделие или замърсявани от 
животновъдни ферми и непречистени битово-фекални води. Тези язовири са с 
различна степен на риск от еутрофикация (технологичните схеми не се отнасят 
за олиготрофни, планински и високопланински водоеми неподходящи за 
отглеждането на шаран). Предложените технологични схеми са подходящи за 
язовири с площ от 120 до 1000 дка (диапазонът на площта е определен на базата 
на: самопречистващата способност на водното тяло; оценка на влиянието на 
рибовъдството върху процесите на еутрофикация и възможностите за стопански 
риболов). 

Общият принцип на предложените технологични схеми е ежегодно от 
язовирите да се изнася биомаса и в частност рибна продукция по-висока от 
натрупаната по време на еутрофикацията. Мерките за постигне на тази цел 
предлагат използване на поликултура от шаран и растителноядни видове с 
общ максимален годишен добив не повече от 240 кг./дка*, от които от 30% до 
40% да бъдат от риби хранещи се с фитопланктон (бял толстолоб или хибриди 
F1). Така се осигурява изнасянето на натрупаната биомаса от фитопланктона 
като рибна продукция.  

Технологичните схеми предвиждат също и ограничаването на торенето в 
язовири с повишена еутрофност и пълната забрана на храненето на рибата с 
кланнични продукти или хранителни отпадъци. Наред с това се предлага при 
храненето на шарана да се изплозва от 75% до 55% от теоретичния хранителен 
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коефициент, за да се стимулира изнасянето на допълнителна биомаса от 
зоопланктон и бентос.  

Предложените технологични схеми не са задължителни, а 
препоръчителни. Предлага се частично стимулиране на стопанствата, които 
въвеждат тези схеми в практиката – поемане на част от разходите за 
зарибителния материал. 
Схемите са разработени за 3 групи язовири:  

1) Равнинни язовири без признаци за повишен риск от еутрофикация, 
оценени като добър екологичен потенциал 

- общият добив от рибна продукция не бива да надвишава 240 кг./дка. като 
минимум 30% от обема (75 кг./дка) трябва да е от растителноядни риби: бял 
толстолоб и при обрастване с водна растителност, бял амур; 
- Храненето на шарана не трябва да надвишава 75% от технологичния 
хранителен коефициент, за да се стимулира изнасянето на допълнителна 
биомаса;  
- Торенето трябва да бъде ограничено до минимум и ясно записано в 
техонологичната схема на рибовъдната ферма; 
- използването на интензивни и супер интензивни методи за отглеждане на риба 
се ограничава до 10% от максимално заложения обем рибна продукция;  

- стопаните, прилагащи използването на общата технологична схема за 
намаляване на еутрофикацията да бъдат стимулирани с поемане на 40% от 
годишните разходи за зарибителен материал.  

 

2) Равнинни язовири с умерено екологично състояние и повишен риск от 
еутрофикация 

- общ добив на рибна продукция – до 240 кг./дка. Минимум 35% от обема 
трябва да бъде от бял толстолоб или хибриди  F1  (минимум 84 кг./дка). 
- храненето на шарана не бива да надвишава 65% от технологичния хранителен 
коефициент, за да се стимулира изнасянето на допълнителна биомаса.  
- не се допуска торене, освен мелиорации на сухо дъно. 
- използването на интензивни и супер интензивни методи за отглеждане на риба 
(садкови съоръжения и/или други използващи входяща или изходяща вода от 
язовира) се ограничава до 8 % от максимално заложения обем рибна продукция  
- стопаните на язовири в тази група да бъдат стимулирани с поемането на 60% от 
годишните разходи за зарибяване.  
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3) Еутрофни язовири и водни тела с лошо и много лошо екологично 
състояние.  

- общ добив на рибна продукция – до 240 кг./дка. Минимум 40% от обема 
трябва да бъде от бял толстолоб или хибриди; 
- храненето на шарана да не надвишава 55% от технологичния хранителен 
коефициент; 
- не се допуска всякакво торене освен мелиорации на сухо дъно. 
- използването на интензивни и супер интензивни методи за отглеждане на риба 
се ограничава до 8% от максимално заложения обем рибна продукция  
- стопаните на язовирите в тази група да бъдат стимулирани с поемането на 85% 
от годишните разходи за зарибяване.  
Параметрите на технологичните схеми са представени в табличен вид в текста, а 

тяхното пълно описание се намира в Приложениие 6.1_FISHAFRMING_Примерни 

технологични схеми за полу-интензивно рибовъдство в язовири ограничаващи 

процесите на еутрофикация към окончателния отчет по проект FISHFARMING. 

ПРИМЕРНИ ТЕХНОЛОГИЧНИ СХЕМИ

ЗА ПОЛУИНТЕНЗИВНО РИБОВЪДСТВО В ЯЗОВИРИ

С ЦЕЛ ОГРАНИЧАВАНЕ НА ЕУТРОФИКАЦИЯТА
адаптирани при реализацията на проект 

„Провеждане на програма за проучвателен мониторинг за оценка 

на натиска и въздействието на рибовъдството върху 

повърхностните водни тела и актуализация на програмата от 

мерки в ПУРБ в Източнобеломорския район
(FISHFARMING)”

МАЙ, 2016
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Обобщени показатели на технологични схеми за рибовъдство ограничаващо еутрофикацията 

Екологично 

състояние 

на водното 

тяло 

Максимален 

добив на 

рибна 

биомаса  

(кг./дка) 

Минимално 

допустим 

добив на 

биомаса от 

растителноядн

и риби 

(кг/дка) 

Максималн

о допустим 

добив на 

биомаса от 

шаран или 

други риби 

(кг./дка) 

Максимално 

допустим обем 

на биомаса от 

суперинтензивно 

производство 

(% от колона 2) 

Хранене на 

шаран (% от 

технологичния 

хранителен 

коефициент) 

Торене на 

сухо дъно, 

пролетно 

торене с 

оборски тор 

Порционно 

торене 

(торене на 

вода) 

Други 

мелиор

ации на 

сухо 

дъно 

Субсидия за 

зарибителен 

материал 

(% от 

разходите) 

1 2 3 4 5 6 8 7 9 10 

І група – 

добро 

състояние 

240 75 165 10 75 Допустимо 
При доказана 

необходимост 

Допусти

мо 
40 

ІІ група – 

умерено 

състояние 

240 84 156 8 65 
При доказана 

необходимост 
Недопустимо 

Допусти

мо 
60 

ІІІ група – 

лошо 

състояние 

240 96 144 8 55 Недопустимо Недопустимо 
Допусти

мо 
90 
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Дейност 7.1. Включване на междинни резултати от мониторинга в ПУРБ на БД ИБР. 
 

Партньор Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”  
 

Период на изпълнение 10 месец  
(февруари, 2016) 

11 месец  
(март, 2016) 

12 месец  
(април, 2016) 

                        
 

 

Информация за изпълнението на дейността: 
 

Екип от експерти: 1. Експерт по рибна фауна и Натура 2000 
2. Експерт ПУРБ 

 
Описание на извършената работа: 
Резултатите от извършения проучвателен мониторинг по проект FISHFARMING, които 
са елемент от оценката на състоянието на водните тела са включени при 
актуализирането на проекта на втория ПУРБ в раздел IV Мониторинг и оценка на 
състоянието на водите, част Повърхностни води. От извършените анализи могат да се 
направят следните констатации, които ще послужат за актуализиране на втория ПУРБ: 

1. Язовир Батак – от добър екологичен потенциал в първия ПУРБ (на база оценка 
по ФХ показатели) оценката във втория ПУРБ се променя до лош потенциал за 
макрофити и умерен за фитоплантон и ФХ елементи. Постепенно влошаване на 
потенциала на водното тяло се наблюдава в периода 2010-2015 г. основно по 
данни за биологичните елементи за качество, докато за ФХ елементи се 
наблюдават периоди с влошен ЕП (2011-2013) и такива с добър ЕП по биогени 
(2014-2015) в пункта до язовирната стена. Пълното обследване на язовира 
показа, че за да се проследи тенденцията в промяната на ФХ показатели е 
необходимо да се вземат проби от опашката към стената на язовира, 
следвайки натиска от биогени, който постъпва от курортния комплекс Цигов 
чарк и изграденото рибовъдно стопанство. Тази промяна ще бъде предвидена 
в програмата за мониторинг през втория ПУРБ ИБР. 

2. Язовир Копринка – екологичният потенциал на водното тяло бе потвърден 
като умерен, което основно се дължи на вноса на биогени от р.Тунджа, 
резултат от натиска от отпадъчни води от населени места. Проведеният 
мониторинг по фитопланктон и ФХ елементи констатира умерен потенциал в 
цялата водна площ на язовира и в трите наблюдавани пункта по проекта. 
Затова не е необходимо да се променя програмата за мониторинг в ПУРБ, но 
може да се предложи актуализиране на параметрите в програмата за собствен 
мониторинг на рибовъдните ферми. 

3. Язовир Кърджали – резултатите от проведения мониторинг показват умерен 
екологичен потенциал по биогени, когато оценката се извършва по 
класификационната система за олиготрофни водоеми. Извършената оценка 
натиска от водоползване, както и данните за силните промени във водните 
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нива и стойностите за биогени показват, че язовирите, използвани за 
производство на електроенергия  от тип L11 по своите характеристики се 
отнасят по-скоро към мезотрофен тип водоеми. Затова по проекта бе 
използвана мезотрофната скала за оценка на ФХ елементи, която по-добре 
кореспондира с резултатите за фитопланткон, показващи добър екологичен 
потенциал. Посочените данни от проекта ще бъдат отразени като оценки във 
втория ПУРБ, като те са база и за оценката на екологичния капацитет на язовир 
Кърджали за производство на риба в садки (извършена по проект 
FISHFARMING). По отношение на местоположението на пунктовете за 
мониторинг в язовира ще бъде извършена ревизия във втория ПУРБ, като се 
разкрие допълнителен пункт преди садковите стопанства (за проследяване на 
промените в базовите стойности на биогените в язовира), както и такъв в 
широката част преди язовирната стена. 

4. Язовир Цанков камък – проектът предостави първите данни от мониторинг за 
качеството на водите, с които разполага БДИБР и те ще бъдат отразени като 
оценки за екологичния потенциал във втория ПУРБ. Пунктовете за мониторинг 
също ще бъдат ревизирани, тъй като се наблюдава постепенно подобрение на 
качеството за повърхностните води от опашката на язовира (където се вливат 
отпадъчните води от гр.Девин) към неговата средна част, в която състоянието 
по фитопланктон е добро. Като допълнение към програмата за мониторинг ще 
се добави пункт на средата на язовира, който е най-представителен за 
състоянието на водите, изтичащи от язовира. 

5. Язовир Кавака – мониторингът потвържди лошия екологичен потенциал на 
водното тяло, който обаче се дължи на естествените процеси на еутрофикация 
в язовира (характерни за тип L17), както и на вноса на биогени от 
осъществяваното в района интензивно земеделие. За язовирите от този тип бе 
разработена примерна технологична схема за полуинтензивно рибовъдство, 
ограничаваща процесите на еутрофикация, която е обвързана със субсидии за 
рибовъдите, които я прилагат, под формата на зарибителен материал. При 
осигуряване на финансов механизъм за прилагане на технологичната схема 
може да се очакват съществено подобрение в екологичния потенциал на 
язовирите от тип L17 Средни и малки равнинни язовири, които са естествено 
еутрофни и рибовъдството съдейства за изнасяне на натрупаните в тях 
количества биогени. 

6. Резултати от проведения мониторинг за биоакумулация на метали и 
органични замърсители в яз.Кърджали, яз.Студен кладенец и яз.Тополница. 
Резултатите от проведения мониторинг идентифицираха метали и органични 
замърсители, които се натрупват в значими количества в риби, независимо 
дали за тях са определени СКОС за биота. От особено значение е установеното 
при анализите приоритетно вещество от групата на органичните замърсители, 
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чиито концентрации в мускул от риби са над определените СКОС – 
Бензо(а)пирен. Установени са и специфични замърсители, за които е 
необходимо през следващите години да се проследят тенденциите на 
натрупване. Поради тази причина всички констатирани по количествен път 
вещества биота са включени в програмите за мониторинг в проекта на ПУРБ и 
ще бъдат наблюдавани в периода 2018-2021 г. съгласно изискванията на 
Директива 2013/39/ЕО. 

Като обобщение на резултатите от проведения мониторинг по проект FISHFARMING е 
подготвена примерна програма за проучвателен и собствен мониторинг, която ще се 
въведе като приложение в Раздел IV на втория ПУРБ на ИБР (Приложение 1.7. 

Програма за провеждане на проучвателен и собствен мониторинг във връзка с оценка 

на натиска и въздействието от сладководно рибовадство ) 
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Дейност 8.1. Предложение на мерки за намаляване на замърсяването от 
интензивно рибовъдство, за да се подобри програмата от мерки във вториая ПУРБ 
на БД ИБР. 
 

Партньор Институт по рибарство и аквакултури, Пловдив 
 

Период на изпълнение 10 месец  
(февруари, 2016) 

11 месец  
(март, 2016) 

12 месец  
(април, 2016) 

                        
 

 

Информация за изпълнението на дейността: 
 

Екип от експерти: 1.Хидрохимия 
2.Химия на седименти 
3.Аквакултури и ихтиология 
4.Садково рибовъдство и 
астакология 
 

5.Екология на планктонни съобщества  
6. Зоопланктон и хлорофил-а. 
7. Патогенни микроорганизми 

 

 
Описание на извършената работа: 
 
През последните години се наблюдават динамични промени в технологиите за интензивно 
отглеждане на риба, произтичащи главно от подобряване на качеството на фуражите и 
разработването на технологии, прилагащи гъсти посадки за отглеждане. Въвеждането на 
нови технологии е свързано и с необходимост от намаляване на въздействието върху 
водната среда, което от своя страна осигурява условия за запазване/повишаване на 
производството рибна продукция.  
Веществата, попадащи от аквакултурата във водните екосистеми са богати на азотни и 
фосфорни съединения, които причиняват процеси на еутрофикация. Поради това мерките 
насочени към ограничааване на еутрофикацията се обособяват в няколко основни групи и в 
настоящия текст са представени под формата на Каталог (списък) от мерки. а също така и до 
увеличаване на самопречиствателната способност на водоемите. 
 
КАТАЛОГ ОТ МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВЕНО НА БИОГЕННОТО ЗАМЪРСЯВАНЕ ОТ ИНТЕНЗИВНО 
РИБОВЪДСТВО:   

I. Мерки за повишаване ефективността хранене. 
Мерките за повишаване ефективността на  хранене са свързани с  ограничаване на натиска 
от интензивното рибовъдство върху водните тела: 

1. Използване на добре балансирани, екструдирани фуражи с висока стабилност 
във водата и ниско съдържание на фосфор. 

2. Използване на адекватна техника на хранене, позволяваща свеждането до 
минимум на разходите от неизядения фураж, който попада във водното тяло. 

3. Нормирано хранене на рибата в зависимост от температурата на водата, 
теглото на рибата и количеството на разтворения във водата кислорода.  
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4. Подобряване на хранителния коефициент (FCR): съотношението на давания 
фураж към постигнатото крайто тегло. 

5. Прекратяване на храненето при неблагоприятни стойности на разтворения във 
водата кислород, тъй като в този случай той не се усвоява пълноценно от 
рибите и увеличава количеството на фекалните отпадъци във водата. 

6. Представяне на информация на компетентните институции, осъществяващи 
контрол по изпълнение на условията в издадените разрешителни и 
извършваните рибовъдни дейности, относно отглежданите количества риба и 
изхранените количества фураж. 

 

Хранителен баланс

Само около 40% от хранителните

вещества във фуража се запазват в

рибата.

Останалата част отива в околната среда

като органични седименти и разтворени

хранителни вещества.

 
II. Втората важна група от мерки е свързана с осигуряване на подходящи условия за 

отглеждане на аквакултури и осигуряване на добра самопречиствателна 
способност на водоема. 

1. избор на място, подходящо за отглеждане на садкова аквакултура, т.е. дълбоки 
големи язовири, с достатъчна дълбочина и обмен на водата.  

2. избягване на струпването на садки на едно място и по възможност разполагането 
им на големи отстояния една от друга, с цел избягване/намаляне на локалния, 
точков натиск от аквакултурата и стимулиране на самопречиствателната 
способност на водното тяло.  

3. Почистване на мрежите от садковите стопанства на брега в специални 
съоръжения и замяна на мрежите при всеки производствен цикъл, с цел свободна 
циркулация и обмен на водата в садките. 

4. Използване на риби-чистачи (шаран, каракуда и др.) в садките, с цел почистване 
на мрежите от обраствания с водна растителност и подобряване на циркулация на 
водата в тях. 

5. Използване на аериращи устройства с цел повишаване на количеството на 
кислород във водата и подобряване усвояемостта на фуража. 
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Каква е площта, потенциално засегната от 

отпадните емисии от садкова аквакултура?

Районът, повлиян от фермата

включва площта, директно под

садките, и площта около

мястото на фермата, т.н.

смесена зона в размер на 30 m.

За една ферма за 1000 t, с 2

редици х 10 садки, всяка с

диаметър от 22 m, засегнатата

площ е около 30 дка.

Има много случаи, основно

вследствие на течения или

екстракция на вода, когато

отпадъците се релокализират и

се преместват на друго място.  
 

III. Третата група от мерки е свързана с използване на пречиствателни съоражения или 
зарибяване с растителноядни видове риби, които подобряват 
самопречиствателната способност на водоема 

1. Използване на утаителни басейни в района на проточните пъстървови стопанства, в 
които проточността на водата се забавя и се създават условия за утаяване, събиране 
и периодично отстраняване на твърдите отпадъци и/или използването им за полезна 
повторна употреба. Това би довело до съкратяване на дължината на речните 
сегменти, засегнати от аквакултурите. 

 

Мерки

Sludge ponds (sedimentation)
Constructed wetland (sedimentation and degradation)

Биогенните вещества, съдържащи се в

пост-продукционната вода могат да се

отделят, ако водата се събира във

водоочистни землени басейни, обрасли с

растителност, където съединенията на

азота и фосфора се асимилират от

растенията, а отстраняването на утайките

може да се използва за торене на

земеделски култури (биологичен тор).

1. Sedimentation (org. matter, P, N)
2. Degradation of organic matter (C6H12O6 
+ O2CO2 + 6 H2O)
3. Denitrification
4. Biomass production – absorp. of nutrients
(NH4+;NO -;P) +;NO3

Long retention time 35 – 40 h
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1. Зарибяване с оптимални посадки в зависимост от вида на култивираните риби. 
2. Зарибяване на воодемите с филтриращи и детритоядни видове, които са фактор за 

процеса на самопречистване на водите и намаляването на еутрофикацията във 
водоемите. Особено голямо е значението на филтриращите консументи – бял толстолоб, 
и на детритоядните организми – езерен и речен рак, които или непосредствено усвояват 
фитопланктона и суспендираната във водния слой органична материя или депонираната 
такава.  

 
IV. Четвъртата група от мерки е свързана с повишаване на уменията на рибовъдите за 

прилагане на по-ефктивни технологии и степента на организираност в браншови 
структури 

1. Обучение на фермерите за прилагане на най-добрите практики за управление на 
отпадните води от интензивна аквакултура. 

2. Образуване на национално/регионално ниво на сдружения/асоциации/ 
междуведомствени работни групи на производителите на интензивни 
аквакултури с цел прилагане на стратегически обосновани подходи за решаване 
на проблеми, свързани с комплексното ползване на водоемите и опазването на 
околната среда.  

 
Мерките от представения каталог са въведени в програмата от мерки във втория ПУРБ на 
ИБР и в продължаващия период на консултации са изпратени до останалите басейнови 
дирекции и до изпълнителите на екологичната оценка на 4-те ПУРБ в България. 
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Дейност 8.2. Предложение за мерки за намаляване на замърсяването от полу-
интензивно рибовъдство и за защита на редки птици и зони от Натура 2000, за да се 
подобри програмата от мерки, във втория ПУРБ. 

Партньор Сдружение с нестопанска цел „Зелени Балкани”, Пловдив 
 

Период на изпълнение 10 месец  
(февруари, 2016) 

11 месец  
(март, 2016) 

12 месец  
(април, 2016) 

                        
 

 

Информация за изпълнението на дейността: 
 

Екип от експерти: 1.Експерт по пробонабиране и орнитологични наблюдения. 
2. Сътрудник за техническа помощ за пробонабиране с лодка и транспорт 

 
Описание на извършената работа: 
Дейността е реализирана в две основни направления: 

1. Разработване на предложения за мерки във връзка с развитието на устойчиво 
сладководно полу-интензивно рибовъдство.чрез въвеждане на технологични 
схеми за ограничаване на еутрофикацията  

2. Разработване на предложение за мерки за ограничаване на щетите от 
рибоядни птици във водоеми на територията на Източнобеломорски район 

 
КАТАЛОГ ОТ МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВЕНО НА БИОГЕННОТО ЗАМЪРСЯВАНЕ ОТ 
ПОЛУИНТЕНЗИВНО РИБОВЪДСТВО И ОГРАНИЧАВАНЕ НА ЩЕТИТЕ ОТ РИБОЯДНИ ПТИЦИ:   

 
Направление 1. Разработване на предложения за мерки във връзка с развитието на 
устойчиво сладководно полу-интензивно рибовъдство.чрез въвеждане на 
технологични схеми за ограничаване на еутрофикацията. 
Предложените мерки са разработени с участието на трима експерти рибовъди с голям 
практически опит и заслуги на национално ниво за въвеждане на устойчиви рибовъдни 
практики, както и на базата на: 33 

 Проведени анкети със 7 арендатори и наематели на язовири и сладководни рибовъдни 
стопанства;  

 Преглед-оценка на потенциалните проблеми предизвикващи замърсяване и 
повишаване на еутрофикацията.  

 Извършена е предварителна оценка на практикуваните рибовъдни практики и 
потенциалното им въздействие върху еутрофикацията на водоемите. Представено е 
влиянието на всички негативни практики, като неправилно торене и хранене, несъразмерни 
посадки и други. 

 Извършен е анализ на нормативната база свързана с рибовъдството (плюсове и 
минуси) в контекста на постигане на целите на проекта.  
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Предложенията за мерки в технологичната схема за ограничаване на еутрофикацията  
включват равнинни и полупрланински язовири с площ от 100 до 1000 дка на територията на 
Източнобеломорски район, подходящи за полуинтензивно отглеждане на шаран 
 
Обосновка. Целта на мерките е да стимулират въвеждането на технологични схеми за 
екстензивно и полуинтензивно рибовъдство, които не само да не увеличават 
еутрофикацията, а и в дългосрочен план да допринасят за нейното намаление. Тези язовири 
са с различна степен на риск от еутрофикация, породен от интензивното земеделие на 
територията или от замърсяване от животновъдни ферми и непречистени битово-фекални 
води. 
Общият принцип на предложените мерки е ежегодно от язовирите да се изнася биомаса и 
в частност рибна продукция по-висока от натрупаната по време на еутрофикацията. 
Мерките за постигне на тази цел предлагат използване на поликултура от шаран и 
растителноядни видове с общ максимален годишен добив не повече от 240 кг./дка, от които 
от 30% до 40% да бъдат от риби хранещи се с фитопланктон (бял толстолоб или хибриди F1). 
Така се осигурява изнасянето на натрупаната биомаса от фитопланктона като рибна 
продукция.  
Мерките предвиждат също и ограничаване на торенето в язовири с повишена еутрофност и 
пълната забрана на храненето на рибата с кланнични продукти или отпадъци. Наред с това 
се предлага при храненето на шарана да се изплозва от 75% до 55% от теоретичния 
хранителен коефициент, за да се стимулира изнасянето на допълнителна биомаса от 
зоопланктон и бентос.  
Въвеждането на мерките на практика не ограничава потенциалния добив на единица площ 
от стопанствата (почти всички равнинни яовири в Източнобеломорския регион са с повишена 
еутрофност и малко от тях могат да реализират добив по-висок от 250 кг/дка).  
Предложените мерки предвиждат частично стимулиране на стопанствата, които ги въведат 
в практиката. Стимулирането се изразява в поемане на част от разходите за зарибителния 
материал от растителноядни риби. Стимулирането предвижда възстановяване на 40 до 85% 
от разходите за закупуване на зарибителен материал от толстолоб в зависимост от приетата 
от рибовъда компенсаторна схема. Преизчислени на дка компенсациите варират от 20 до 45 
лв.  
Географски обхват на мярката (схема за компенсаторно възстановяване). Мярката е 
приложима на територията на цялата страна във всички равнинни язовири, подходящи за 
поликултурно отглеждане на шаран.  
 

Име на мярката Описание на мярката Териториално покритие 

Прилагане на 
технологични схеми,  

ограничаващи 
процесите на 
еутрофикация 

Въвеждане на бял толстолоб и хибриди F1 в 
поликултура от шаран с цел ограничаване на 
еутрофикацията и подобряване на 
екологичното състояние на водоемите 

Равнинни язовири на 
територията на цялата 
страна 

Стимулиране на 
рибовъдните 

За да се стимулира прилагането на схемите е 
предложено да се възстановяват частично 

Равнинни язовири на 
територията на цялата 
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стопанства, прилагащи  
технологични схеми,  

ограничаващи 
процесите на 
еутрофикация 

(40/60/85%) разходите за зарибаяване ( в 
зависимост от оценката за качеството на 
водите / екологичния потенциал на язовира- 
добър/умерен/лош), както и ограничаване 
размера на таксите за аренда и тяхната 
пълна отмяна при доказано постигане и 
поддържане на добро качество на водите в 
язовирите /добър ЕП на водните тела. 

страна 

 
Направление 2. Разработване на предложение за мерки за ограничаване на щетите от 
рибоядни птици във водоеми на територията на Източнобеломорски район 
 
Предложените мерки са разработени на базата на извършени оценки  и събрана 
информация от 11-месечен мониторинг на рибоядните птици осъществен с ресурсите на 
проекта Fishfarming на базовите язовири, както и на: 

 Дългогодишен опит в проучването на орнитофауната на влажни зони в Горно 
Тракийската низина. Няколко статии обхващащи видовия състав и числеността на 
зимуващите птици в Горно Тракийската низина. 

 Дългогодишен национален мониторинг осъществен през периода 1985-1988 г. поръчан 
от Държавния застрахователен институт за определяне на компенсациите от рибоядни 
птици. 

 Редовни участия в националните среднозимни преброявания на орнитофауната. 

 Проучване на зимовищата на големия и малкия корморан по поречието на р. Марица. 

 Изработка на националния план за опазване на малкия корморан, както и 
публикацията „Състояние на популацията и план за действие”. 
 
Предложени са два типа мерки (схеми) за компенсиране на загубите от рибоядни птици: 
Първа (мярка) схема – компенсиране на загуби от зимуващи големи и малки корморани 
В резултат от проведените проучвания и събраната информация се установи, че зимуващите 
големи корморани нанасят щети на зарибителния материал на всички равнинни язовири, 
разположени в басейните на Марица и Тунджа (който е основен район на зимуване на вида). 
Затова се предлага еднаква компенсаторна схема за възстановяване на тези специфични 
щети. Проучванията ни доказаха, че малката разлика в щетите на отделни язовири не 
оправдават разходите по извършването на специфични експертни оценки от лицензирани 
орнитолози и това ни дава възможност да предложим обща схема за обезщетение на всички 
равнинни язовири на територията на БД ИБР в размер на 15% от стойността на 
необходимия зарибителен материал. 
За да се изплащат обезщетения под формата на възстановяване на разходи за зарибителен 
материал е необходимо рибовъдите да прилагат превантивни мерки за неговото опазване 
от рибоядни птици чрез: 
- съхраняване на зарибителния материал в отделни защитени басейни (ако има наличие на 
такива в рибовъдното стопанство) 
- късно пролетно зарибяване (след отлитане на зимуващите птици). 
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Географски обхват на мярката: мярката е приложима само на територията на 
Източнобеломорския район, поради разположението на големите зимовни концентрации на 
голям и малък корморан. Без предварителни проучвания, мярката не може да бъде 
прилагана на териториите на другите Басейнови дирекции, където очакванията за загубите 
от рибоядни птици са по-ниски.  
Втора схема – загуби от рибоядни птици на язовири в близост до гнездови колонии или 
други големи концентрации.  
Целта на схемата е за специфично компенсиране на язовири, разположени в района на 
големи гнездови колонии на рибоядни птици – основно чапли или корморани. Схемата 
предвижда допълнително възстановяване на загуби от зарибителен материал през периода 
април-август (активния гнездови сезон). Компенсирането може да бъде извършено само на 
базата на специфични експертни оценки за конкретната вреда на конкретната територия, 
извършени от лицензирани орнитолози. Подробности сме представили в Приложение.  
Изхождайки от пълната информация за числеността и разпределението на колониите от 
рибоядни птици на територията на Източнобеломорския район и проведените 
дългогодишни изследвания, в т.ч. и по настоящия проект, прогнозираме, че загубите от 
зарибителен материал ще бъдат в периода на 10 и 70 лв./дка. Като брутната стойност на 
общата субсидия на територията на ИБР би трябвало да бъде в границата на 15 000 лв.и 
60 000 лв., разпределена между няколко бенефициента. Разходите за оценителите би 
следвало да се поемат от Бенефициентите.  
 
В таблицата е представена кратка формулировка на мерките, използвана от ПУРБ на ИБР.  
 

Име на мярката Описание на мярката Териториално покритие 

Компенсиране на 
щетите от 

рибоядни птици в 
язовири с 

полуинтензивно и 
екстензивно 

отглеждане на 
риба 

Влажните зони на Източнобеломорския район са 
зимно местообитание с европейско значение на 
големия и малкия корморан. Мярката представя 
схема за обезщетение на всички равнинни 
язовири на територията на БД ИБР в размер на 
15% от стойността на зарибителния материал 

Равнинни язовири на 
територията на 
Източнобеломорски район 
(басейна на Марица и 
Тунджа) 

Компенсиране на щетите от рибоядни птици на 
язовири разположени в близост до големи 
гнездови колонии, чрез възстановяване на 
разходи за зарибителен материал 

Конкретни водоеми 
разположени в съседство с 
големи гнездови колонии 
на рибоядни птици на 
територията на БД ИБР.  

Прилагане на 
мерки за 
ограничаване на 
щетите в 
рибовъдните 
стопанства, 
нанасяни  от 
зимуващи 
рибоядни птици: 

1. Съхраняване на зарибителния материал в 
басейни с по-малки размери с приспособления за 
защита от рибоядни птици. 

 

2. Прилагане на късно пролетно зарибяване на 
рибовъдните басейни след миграцията на 
зимуващите птици. 

Равнинни язовири на 
територията на 
Източнобеломорски район 
(басейна на Марица и 
Тунджа) 
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Дейност 9.1. Предложение за подобряване на критериите, процедурите и правните 
основания за издаване на разрешителни за рибовъдни дейности. 
 

Партньор Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”  
 

Период на изпълнение 7 месец  
(ноември, 2015) 

8 месец  
(декември, 2015) 

9 месец  
(януари, 2016) 

                        
 

 

Информация за изпълнението на дейността: 
 

Екип от експерти: 1. Експерт по процедури за издаване на разрешителни. 
2. Експерт по законодателство. 

 
Описание на извършената работа: 
На база на извършения анализ на нормативната база, регламентираща условията и 
административните процедури за извършване на сладководно рибовъдство в България, 
както и на база установените пропуски и необходимост от промени в дестащото 
законодателство, екипът по проекта предлага промени в следните нормативни документи: 
 
 Закон за водите 
 Закон за рибарството и аквакултурите 
 Наредба за ползването на повърхностните води 
 Наредба Н-4/14.09.2012г. за характеризиране на повърхностните води 
 Наредба № 37 от 10 ноември 2008 г. за ползването на язовирите - държавна 

собственост, в рибностопанско отношение и правилата за извършване на стопански, 
любителски риболов и аквакултури в обектите - държавна собственост по чл. 3, ал. 1 от 
Закона за рибарството и аквакултурите  

 Наредба № 22 от 10.12.2007 г. за реда за предоставяне управлението на рибните 
ресурси в изкуствени водни обекти - държавна собственост, на сдружения за 
любителски риболов 

 ПУРБ – ИБР 
 

Предварителни резултати и предложения от дейността ще бъдат представени на втория 
семинар по проекта, като основните насоки са следните: 

1. Закон за водите 
 Въвеждане на термина „капацитет на водно тяло за антропогенен натиск” като 

основен елемент на оценката при преразглеждане, отнемане на разрешителни за 
водоползване/ползване на водни обекти. Терминът се въвежда като ключов елемент  
от разработената Методика за оценка на екологичния капацитет на язовирите за 
отглеждане на риба в садки по проект FISHFARMING. 

 Определяне на възможности за стимулиране на отглеждането на аквакултури ако 
то изпълнява функции, осигуряващи по-добро качество на водите: 

 прилагане на екологично устойчиви схеми за полуинтензивно рибовъдство за 
намаляване товара от биогени от населени места и земеделие 
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 използване на съоръжения, намаляващи товара от биогени при интензивно 
рибовъдство 

2. Наредбата за ползването на повърхностните води 
 Прецизиране на терминологията по отношение на лицата, на които се издава 

разрешително  (различна нормативна уредба в Закона за водите и в Наредбата, 
различна терминология в други нормативни актове – “стопанин” и “производител” ); 
При обсъждане на  проекта за промяна на Наредбата през октомври, 2016 г. 
предложението е прието. 

3. Закона за рибарството и аквакултурите 
 Издаване на Наредба за условията и реда за определяне на лимити за обема на 

производство в обектите за аквакултури (съгласно чл. 25, ал. 5 от ЗРА) 
 към момента лимитът се определя на база подход от 1982г.  чрез съотношението на 

площта на водоема/площта на съоръженията, което следва да бъде 1000:1 или 
съотношението между обема на произвежданата продукция и площта на водоема (< 
100 кг/дк) 

 само яз. “Кърджали” и яз. “Доспат” имат определен лимит на база извършени научни 
изследвания;  

 Като основа за издаването на Наредба за условията и реда за определяне на лимити 
за обема на производство в обектите за аквакултури (съгласно чл. 25, ал. 5 от ЗРА) е 
подходящо да се използва Методиката за оценка на екологичния капацитет на язовирите 
за отглеждане на риба в садки (ЕCRfish – Ecological capacity of reservoirs for fish production in 
cages),  разработена и тествана по проект FISHFARMING (финансиран по програма БГ02  на 
Финансовия механизъм на ЕИП). Методиката инкорпорира водеши европейски  модели за 
определяне лимита на рибна продукция, отглеждана в садкови стопанства и е съобразена с 
опита при интензивно отглеждане на аквакултури в Норвегия. Тя въвежда научно обоснована  
методология за определяне на лимити за рибна продукция, съобразена с изискванията на 
РДВ за постигане и опазване на доброто екологично състояние/потенциал на водните тела 
със сладководно рибовъдство. 

4. Наредба № 37/10.11.2008г за ползването на язовирите - държавна собственост, в 

рибностопанско отношение.  
 Преодоляване на проблемите при определянето им 
 Въвеждане на текстове, обвързващи определянето на зоните за аквакултури  с кота 

най-ниско и най-високо работно водно ниво и определяне на допустима кота на 
понижение с цел осигуряване на необходимите условия за рибовъдните стопанства и 
превенция на евентуални щети при силни понижения на водното ниво; 

 Определяне на минимално разстояние от 500 м между отделните рибовъдни 
стопанства в рамките на определената зона за акакултури  

5. Наредба № Н-4/14.09.2012г. за характеризиране на повърхностите води  
 Въвеждане на нови критерии в класификационната система за оценка на 

екологичния потенциал на изкуствените и силномодифицираните водни тела: 
 Актуализиране на характеристиките на язовирните типове L11 и L 13, предназначени 

за производство на електроенергия (от олиготрофни към мезотрофни) и създаване на 
нова група равнинни язовирни типове използвани за напояване и с повишена 
трофичност с конкретни предложения за гранични концентрации на общ азот и общ  
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фосфор, базирани на резултатите от процеса на интеркалибрация и данните от 
проведен мониторинг по различни проекти. 

 Въвеждане на термина „капацитет на водно тяло за антропогенен натиск” във връзка 
с оценката на значимия натиск и прилагането на Методиката за оценка на 
екологичния капацитет на язовирите за производство на риба в садки. 

 
6. НАРЕДБА № 13 от 29.01.2004 г. за условията и реда за осъществяване на 

техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях : 
 При извършване на планирани ремонти на язовирните стени и съоръженията към тях, 

налагащи резки промени във водните нива на язовирите държавна собственост е 
необходимо графиците за извършване на ремонтите да се съгласуват с титулярите на 
разрешителни за отглеждане на аквакултури с цел осигуряване на превантивни мерки 
от нанасяне щети върху рибовъдните стопанства 

 При извънаредни събития, налагащи резки промени във водните нива на язовирите 
държавна собственост е необходимо титулярите на разрешителни за отглеждане на 
аквакултури да бъдат уведомявани 24 часа предварително с цел осигуряване на 
превантивни мерки от нанасяне щети върху рибовъдните стопанства 
 

7. Актуализиране на програмата от мерки в Плана за управление на речните басейни 
за Източнобеломорски район   

 Актуализиране на програмата за мониторинг на води и биота във водните тела със 
сладководно рибовъдство. 

 Въвеждане на изискване за използване на подход и критерии за оценка на 
капацитета на водните тела за осъществяване на сладководно рибовъдство в процеса 
на издаване на разрешителни за аквакултури 

 Въвеждане на Методика за оценка на екологичния капацитет на язовирите за 
отглеждане на риба в садки 

 Предлагане на мерки за стимулиране на: 
 екологично устойчиви схеми за полуинтензивно и екстензивно рибовъдство, 

ограничаващи процесите на еутрофикация във водните тела; 
 използване на съоръжения за интензивно рибовъдство, намаляващи 

количеството на изпусканите във водите биогени  
 Определяне на населени места с приоритет за изграждане на ПСОВ за ограничаване 

замърсяването на водни тела, в които се отглеждат аквакултури. 
 Въвеждане на мерки за намаляване на щетите, нанасяни на рибовъдните 

стопанства от рибоядни птици, съобразени с техния природозащитен статус. 
 
Предложенията за промени в нормативните документи и процедурите за осъществяне на 
сладководно рибовъдство са представени като Приложение IV-9.1 Предложения за 
нармативни промени по проект FISHFARMING към Четвъртия междинен отчет. Те ще бъдат 
официално изпратени като предложения до МОСВ и МЗХ с  финалния отчет по проекта, след 
като бъдат проведени планираните консултации с обществеността и обсъдени с Дирекция 
„Управление на водите” в МОСВ. 
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Дейности 10.1-10.2. Изготвяне на списък от мерки за намаляване на замърсяването 
от рибовъдството и включване на постигнатите проектни резултати в 
актуализирания ПУРБ на ИБР. 
 

Партньор Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”  
 

Период на изпълнение 13 месец  
(май, 2016) 

14 месец  
(юни, 2016) 

15 месец  
(юли, 2016) 

                        
 

 

Информация за изпълнението на дейността: 
 

Екип от експерти: 1. Експерт по рибна фауна и Натура 2000 
2. Експерт ПУРБ 

 
Описание на извършената работа: 
 
Подготвената по проект FISHFARMING програма от мерки за включване във втория ПУРБ на 
ИБР бе адаптирана към формата и изискванията на разработения от МОСВ и БД национален 
каталог от мерки, който е разделен на общи групи и конкретни действия за тяхното 
изпълнение. Предложените мерките по проекта са отнесени към 7 общи групи със следните 
групи от действия: 

1. Борба с еутрофикацията: 

 Поставяне на условие в издадените разрешителни за отглеждане на аквакултури в 
садки за зарибяване на язовирите с растителноядни видове риба с цел ограничаване 
процесите на еутрофикация и увеличаване на екологичния капацитет за рибовъдство 
(ECRfish); 

 Зарибяване на язовирите със садково рибовъдство с  с растителноядни видове риба с 
цел ограничаване процесите на еутрофикация и увеличаване на екологичния 
капацитет за рибовъдство; 

 Поставяне на условие в разрешителните за ползване на воден обект с цел 
рибовъдство в садки за използване на добре балансирани, екструдирани фуражи с 
висока стабилност във водата и ниско съдържание на фосфор. 

 Издаване на разрешителни за отглеждане на аквакултури в садки в съответствие с 
определения екологичен капацитет на язовирите за садково рибовъдство. 

 Прилагане на технологични схеми за полуинтензивно рибовъдство с отглеждане на 
поликултура от шаран и растителноядни видове, ограничаващи процесите на 
еутрофикация в зависимост от качеството на водите във водното тяло/водоема. 

 Приоритетно изграждане на ПСОВ за отпадъчни води от населени места, които 
оказват директен или индиректен натиск и въздействие върху водни тела и водоеми 
със сладководно рибовъдство. 

 Ограничаване изграждането на животновъдни ферми в съседство с язовири със 
сладководно рибовъдство, във връзка с намаляване на дифузното замърсяване с 
биогени от селско-стопанска дейност  на водните тела. 
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 Засилване на контрола и провеждания мониторинг във връзка с дейността на 
производствени обекти, които оказват директен или индиректен натиск и 
въздействие върху водни тела и водоеми със сладководно рибовъдство, чрез точково 
и дифузно замърсяване с биогени. 

 Засилване на контрола против бракониерство в язовирите, в които се извършва 
целево зарибяване 
 

2. Изпълнение на проучвателен мониторинг за повърхностни води: 

 Прилагане на програма за провеждане на проучвателен мониторинг във връзка с 
оценка на натиска от сладководно рибовъдство в садки в язовирите Голям Беглик, 
Жребчево, Овчарица, Розов кладенец, Ивайловград, Тополница, Студен кладенец, 
Малко Шарково. 
 

3. Подобряване на информираността на заинтересованите страни и обществеността 
относно изискванията за постигане на добро състояние на водите: 

 Провеждане на обучения за прилагане на иновативни практики  за устойчиво 
управление на рибовъдните стопанства, повишаващи тяхната икономическа и 
екологична ефективност. 

 Засилване  участието на производителите на аквакултури в процеса на управление  на 
язовирите във връзка с тяхното комплексно стопанско използване, осигуряване на 
тяхната поддръжка и постигане на добро качество  на водите/добър екологичен 
потенциал на водните тела. 
 

4. Изпълнение на програма за собствен мониторинг във връзка с отглеждане на 
аквакултури: 

 Поставяне на условие в издадените разрешителни за ползване на воден обект и/или 
за водовземане с цел отглеждане на аквакултури  за провеждане на собствен 
мониторинг във връзка с оценка на натиска от различните форми на сладководно 
рибовъдство. 

 Комплексно провеждане на  собствен мониторинг от специализирани научни 
институции във връзка с оценка на натиска и въздействието от сладководно 
рибовъдство, включващо пробонабиране и анализ на заложените в програмата 
показатели, оценка на резултатите и формулиране на препоръки относно 
подобряване качеството на водата и състоянието/потенциала на водните тела. 
 

5. Промени в Нормативната уредба с цел адаптиране на класификационната система 
и СКОС: 

 Адаптиране на системата за оценка на екологичен потенциал при язовирни типове 
L11 Големи дълбоки язовири и L13 Полупланински язовири към значимия натиск от 
водоползване с цел добив на електроенергия, мезотрофните характеристики на 
водоемите и технологичните изисквания за осъществяване на сладководно 
рибовъдство 
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 Адаптиране на системата за оценка на екологичен потенциал (ЕП) при язовирните 
типове L15 и L17 във връзка с  значимия натиск от водоползване с цел напояване, 
повишената трофичност на водоемите и технологичните изисквания за 
осъществяване на сладководно рибовъдство 

 Промени в нормативната уредба, касаеща сладководното рибовъдство с цел 
хармонизиране на законовите и подзаконови нормативни актове и намаляване на 
замърсяването на водните тела с биогени. 
 

Поради незавършения процес на подготовка на Екологична оценка и Оценка на 
съвместимост на вторите ПУРБ периодът за консултации бе удължен до края на месец 
ноември, 2016 г. В рамките на този период ще бъде завършено и отразяването на 
предложенията за промени в програмата от мерки, предложена от проект FISHFARMING във 
финалния вариант на втория ПУРБ на ИБР (Приложение 10.1-10. 
2_FISHFARMING_Актуализирана програма от мерки_аквакултури_ПУРБ_ИБР). 
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Обобщена информация за изпълнението на дейности 2.1 – 10.2., включени в  
Работен пакет 3. Оценка на натиска, въздействието и капацитета на водните тела за 
прилагане на различни технологии за отглеждане на аквакултури  
 
1. Степен на изпълнение:  
През четвъртия тримесечен период успешно бяха завършени следните дейности от РП2,  

- Провеждане на втория тридневен семинар за обмен на иновативни практики за 
оценка на натиска и въздействието във водните тела със сладководно 
рибовъдство (Дейности 2.1-2.5) 

- Разработване и прилагане на иновативни методологии и технологични схеми за 
оценка на натиска и въздействието върху водните тела и техния капацитет за 
рибовъдство (Дейности 3.1.- 6.1.). 

- Актуализиране на програмата от мерки в проекта на ПУРБ и разработване на 
предложения за нормативни промени във връзка с оотглеждането на аквакултури 
(Дейности 1.7- 10.2) 

- При удължаването на проекта с три месеца са планирани допълнителни дейности, 
свързани със определяне на актуалния воден обем на яз.Кърджали, допълнителен 
анализ на фитоентос в р.Широколъша и оценка на значимия натиск от 
водовземане в язовири, предизвикващ съществени изменения във водните 
екосистеми. 

Обобщение: Всички първоначално планирадейности са приключили в определените 
срокове. Дпълнителните дейности ще приключат до края на месец септември, като осигурят 
необходимата експертиза и допълнителна информация за подобряване на методологиите за 
оценка на натиска и въздействието във водни тела със сладководно рибовъдство. 
 
2. Изпълнение на заложените проектни индикатори.  
Стойностите на индикаторите за оценка на изпълнението на всички дейности са постигнати. 
 
3. Съответствие на очакваните и постигнати резултати.  
Постигнатите окончателни резултатите показват, че са постиганти всички поставени цели, 
като допълнително е осигурена информация и са използвани иновативни методологии, чрез 
които е постигнат основниите резултати от тази група дейноти: 

 Подобрена методология за мониторниг на водните тела 
 Подобрена програма от мерки в проекта на втория ПУРБ на ИБР 

 
4. Контрол на риска и оценка на качеството.  
При изпълнението на дейностите не е констатиран повишен риск. От проведената оценка 
на качеството се констатира, че постигнатите резултати отговарят на качествените 
изисквания за постигане на целите на проекта. 
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Работен пакет 4. Прилагане на плана за публичност: 
 

Дейност 12.1. Провеждане на срещи за консултации със заинтересованите страни за 
актуализираната програма от мерки в проекта на ПУРБ 
 

Партньор   Басейнова дирекция Източнобеломорски район 
 

Период на изпълнение 10 месец  
(февруари, 2016) 

11 месец  
(март, 2016) 

12 месец  
(април, 2016) 

                        
 

 

Информация за изпълнението на дейността: 
 

Екип от експерти: 1.Експерт по публичност  
 
Описание на извършената работа: 
Провеждането на консултации в процеса на подготовка на ПУРБ е важен етап, 
осигуряващ публичност на планираните дейности във връзка с опазване на водите и 
предоставящ възможност за пряко участие на заинтересованите страни в процеса на 
планиране на програмите от мерки. Затова в проекта бе обърнато специално 
внимание за своевременнното представяне на постигнатите резултати пред 
компетентните институции в областта на сладководното рибовъдство и асоциациите 
на рибовъдите на територията на Източнобеломорски район.  
Кампанията за консултации по проекта стартира на 25 февруари, 2016 г. с публичната 
дискусия в Панаирни палати по време на форума АГРА-2016, където бяха представени 
междинните резултати от проекта. Активното участие на заинтересованите страни в 
дискусията бе продиктувано от високия интерес и необходимостта от актуализиране 
на подходите за оценка на натиска и въздействието от сладководно рибовъдство, 
оценката на екологичния потенциал на язовирите, както и от въвеждане на 
законодателни промени свързани с дйностите за отглеждане на аквакултури. На 
срещата бе направена критика на административния подход при решаване на 
проблемите, свързани с качеството на водите в язовирите, който определя като 
основен замърсител рибовъдните стопанства. Във връзка с направените критики 
екипът на проекта представи съществено променена визия по отношение на 
сладководното рибовъдство като стопански отрасъл с висок потенциал за екологично 
устойчиво производство.  
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Стартиралата дискусия на 25.02.2015 продължи и по време на проведените 2 срещи-
консултации по проекта, на които бяха разгледани по-детайлно програмите от мерки 
в проекта на ПУРБ на ИБР: 

1. Първата среща се проведе на 22.03.2016 г. в гр.Пловдив, в сградата на БДИБР, 
като пред участниците бе представен публикуваният вариант на програма от 
мерки в ПУРБ и визията на екипа за тяхната промяна. На срещата бе 
провокирана активна дискусия, в която бяха посочени недостатъците в 
програмата от мерки, свързани основно с въведените забрани и ограничения 
за осъществяване на сладководно рибовъдство. Бяха направени и конкретни 
препоръки и предложения за премахване на забраните в ПУРБ, извършване на 
по-точни оценки и анализи по отношение на различните антропогенни 
източници на натиск, както и промени в класификационната система за оценка 
на екологичния потенциа на язовирите със сладководно рибовъдство.  

2. Втората среща-консултация се проведе в гр.Кърджали на 28.03.2016, като 
екипът представи актуализиран вариант на програми от мерки, разработени по 
проект FISHFARMING. Основните акценти на промените бяха фокусирани върху: 

- Премахване на забраните за сладководно рибовъдство  
- Въвеждане на подходи за оценка на антропогенния натиск, които отчитат 

комплексното въздействие от различните източници на замърсяване с 
биогени (селско стопанство, населени места, интензивно рибовъдство, 
промишленост) кякта и значимия натиск от водоползване в 
комплексните язовири, който променя техните характеристики и 
оценката за екологичния потенциал. 
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- Въвеждане на методика за оценка на капацитета на водните тела за 
интензивно рибовъдство като по-точен инструмент за регулиране на 
процесите на биогенно замърсяване 

- Стимулиране прилагането на  устойчиви технологични схеми за 
екстензивно  и полуинтензивно рибовъдство, които ограничават 
процесите на еутрофикация в равнинните язовири с повишена 
трофичност 

- Предложения за компенсиране на загубите наесени на рибовъдните 
стопанства от зимуващи и гнездящи редки рибоядни птици  

- Провеждане на комплексен собствен мониторинг от специализирани 
научни звена, който не само отразява качеството на водите във 
водоемите с рибовъдни дейности, но предоставя конкретни препоръки 
предприемане на необходимите действия по отношение на 
отглежданите аквакултури. 

Съществените промени  в програмата от мерки бяха адмирирани от участниците в 
срещата, като те изявиха желание за продължаване на срещите с екипа на проекта за 
да участват пряко при разработването на методиката за оценка на екологичния 
капацитет на язовирите за отглеждане на риба в садки. 
 

   
 

3. На 29.03.2016 г. в Министерство на околната среда и водите бе проведена 
среща между представители на НЕК „Язовири и каскади”, асоциацията на 
рибовъдите в яз.Кърджали, дирекция „Управление на водите” и екипа по 
проект FISHFARMING. На срещата бяха дискутирани случаите на силни промени 
във водното ниво на яз.Кърджали през 2015 г., оказали силен негативен ефект 
върху рибовъдните стопанства и процеса на отглеждане на аквакултури в 
садки. Въпреки острите противоречия между различните ползватели на 
язовира бе постигната договореност да се преразгледат аварийните зони за 
отделните стопанства, като екипът на проекта се ангажира да оцени 
екологичния капацитет за производство на риба в яз.Кърджали, използвайки 
разработената за целта методика. При оценката на капацитета на язовира е 
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предложена и подходяща кота за отглеждане на аквакултури, при която 
рибовъдните стопанства могат да функционират ефективно. 
 

4. Четвъртата среща за консултации на резултатите от проекта се проведе в 
Министерство на земеделието и храните на 1.04.2016 г. по инициатива на 
асоциации на рибовъдите в района на гр.Сливен. Срещата бе предизвикана от 
недоволството на рибовъдите от предвидените мерки за забрани и 
ограничения на сладководно рибовъдство в проекта на ПУРБ и по настояване 
на министъра на земеделието за разрешаване на възникналите противоречия. 
В срещата участваха зам.министъра на земеделието и храните Васил Грудев, 
ръководството на ИАРА, представители на браншови организации на рибовъди 
и екипа на проект FISHFARMING. Като отговор на  на повдигнатите въпроси и 
опасения от страна на рибовъдите бе представен актуализираният вариант на 
програма от мерки в ПУРБ на ИБР, разработен по проект FISHFARMING. В 
резултат на проведената дискусия бе постигнато съгласие, че проектът е 
променил административния подход на институциите към проблемите на 
рибовъдството, както и общата оценка за натиска и въздействието което то 
оказва върху водните тела. Рибовъдите изявиха желание за пряко участие в 
процеса на разработване на методиката за оценка на капацитета на язовирите 
за отглеждане на риба в садки, като се планираха нови срещи с екипа на 
проекта през месец април, 2016 г. 

В рамките на планираните срещи за консултации за проекта на ПУРБ на ИБР на 
4.04.2016 г. се проведе допълнителна среща между представители на МОСВ, МЗХ 
и БДИБР, където отново бяха представени предложенията за промени в 
програмата от мерки по проект FISHFARMING. Допълнително до края на месеца се 
проведоха две срещи между екипа на проекта и представители на асоциациите на 
рибовъдите в процеса на разработване на методиката за оценка на екологичния 
капацитет на язовирите за производство на риба в садки. Резултатите от проекта 
бяха представени и на 8-те срещи за консултации на ПУРБ, проведени в 
областните администрации с институциите, ангажирани с проблемите на водите и 
прилагане на мерките в ПУРБ. 

 
В заключение може да се обобщи, че активният процес на консултации на 
резултатите от проект FISHFARMING съдейства за изграждането на нова визия 
относно ролята на сладководното рибовъдство като важен фактор за устойчивото 
ползване на водните екосистеми. Предложените по проекта промени в програмата 
от мерки в ПУРБ на ИБР  осигуряват условия за устойчивото развитие на този 
стопански отрасъл в екологичен и икономически аспект. Те заменят 
административния подход, използващ забрани и ограничения с прилагане на нови 
методологии за по-точна оценка на натиска и въздействието и въвеждат ефективни 
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практики за отглеждане на аквакултури, гарантиращи устойчиво ползване на 
водните екосистеми. 
 
Доказателство за успеха на проекта в тази насока е промяната в отношението на 
заинтересованите страни в хода на неговото изпълнение: от отрицание в началото 
на проекта до признаване на неговата важна роля за оформяне на нова представя 
за  сладководното рибовъдство като екологично устойчив отрасъл (изразени в 
писмо до Министъра на околната среда и водите). 
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Дейност 12.2-12.4. Изпълнение на плана за публичност 
 

Партньор   Басейнова дирекция Източнобеломорски район 
 

Период на изпълнение  
1-14 месец  

(май, 2015 - юни, 2016) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 

 

Информация за изпълнението на дейността: 
 

Екип от експерти: 1.Експерт по публичност  
 
Описание на извършената работа: 
Особено важен акцент при изпълнението на проекта бе поставен върху изпълнението 
на  разработения План за публичност 

1.  Начална пресконференция  
На 5 юни 2015 г. в сградата на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” 

се проведе конференция за стартиране на проект „Провеждане на програма за 
проучвателен мониторинг за оценка на натиска и въздействието на рибовъдството 
върху повърхностните водни тела и актуализация на програмата от мерки в ПУРБ в 
Източнобеломорския район” (FISHFARMING)  От поканените 55 държавни и общински 
администрации, научни институции, неправителствени организации и браншови 
оргнизации в началната конференция взеха участие взеха 35 представители на 
различни организации и партньорите по проекта.  Присъстващите бяха запознати с 
целите, планираните резултати и получиха обща информация за проекта – 
финансиране, партньори. 
 По време на конференцията представителите на една от браншовите 
организации на рибовъдите изказаха  принципно негативно отношение към 
стартирането на проекта, тъй като не са поканени като партньори при неговата 
реализация.  
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 Тази реакция бе продиктувана от предстоящите промени в Закона за 
водите, които въвеждат такса за замърсяване на водните тела от рибовъдни 
дейности. Според представителите на асоциацията скритата цел на проекта е да 
въведе непостижими за изпълнение нормативни изисквания, които да направят 
невъзможно отглеждането на аквакултури. В последствие същата асоциация е 
изпратила сигнал до Министъра на околната среда и водите във връзка с 
нецелесъобразността от финансирането и изпълнението на проекта. Въпреки, че 
изразеното мнение е на ограничен брой от рибовъди, то ясно изразява опасенията на 
представителите от този бизнес, че нормативното регулиране на рибовъдните 
дейности, което в момента не отговаря на изискванията за опазване на водите в ЕС, 
ще ограничи възможностите за свободно практикуване на този бизнес. Във връзка с 
изразената негативна реакция през следващите фази от проект ще бъдат засилени 
мерките за запознаване на гражданските организации, институциите, 
представителите на бизнеса и широката общественост с постигнатите резултати. 
 

  
Снимка: Начална пресконференция Снимка: Начална пресконференция 

 

2. Подготовка на информационни и рекламни материали. 
  По проекта бяха подготвени голям брой информационни материали, 
представящи целите, дейностите и постигнатите резултати.   

 2 листовки – за натиска и въздействието от различните форми на сладководно 
рибовъдство; 

 Брошура с информация за постигнатите резултати 

 Ролбанер 

 транспарант/билборд 

 темплейти на бланка за кореспонденция и на презентация 
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Билборд Ролбанер 

 

Отпечатаните листовки и брошура са разпространени при провеждане на срещите с 
обществеността, както и в публичните изяви за представяне на проекта. 
 

3. Разпространение на информация за дейностите по проекта чрез 
средствата за масово разпостранение.  Информацията за проекта бе разпространена 
чрез: 
 ● Изработване на секция на интернет страницата на БДИБР www.earbd.org; 
 ● Публикуване на текуща информация на страницата на EEA GRANTS; 

http://www.earbd.org/
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 ● Активна партньорство с медиите на прессъобщения до медиите – над 30  
публикации и изяви в национални и регионални медии 
  
През завършващата фаза на проекта (месец юли, 2016) се проведе финална 
пресконференция, излъчвана по БТА, на която бяха представени финалните резултати 
от проекта във връзка с проведения проучвателен мониторинг, разработените 
методологии за оценка на натиска и въздействието от рибовъдство върху водните 
тела с аквакултури и актуализираната програма от мерки във втория ПУРБ на ИБР.  
В Приложение 12.2-12.4_FISHFARMING Публичността на проекта са представени 
подготвените и разпространени информационни материали. 
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Работен пакет 5. Управление на проекта: дейности по координация, финансово 
управление, подготовка и представяне на отчети. 

 
Дейност 11.1.Подобряванена сътрудничество на експертно ниво: 6 заседания на 
Експертния съвет. 
 

Партньори Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”  
 

Период на изпълнение  
 

Информация за изпълнението на дейността: 
 

Екип от експерти: 1.Ключови експерти: 

 БДИБР - 3 

 ИРА – 8 

 ПУ – 3 

 НПОЗБ – 2 

Описание на извършената работа: 
 В първоначално планирания период за изпълнението на проекта  (май, 2015 - април, 
2016 г.) бях проведени 7 заседания на Експертния съвет по проекта (при общо планирани 6 
заседания). На заседанията се обсъждаха актуални въпроси и проблеми във връзка с 
изпълнението на проекта. Основните теми бяха свързани с: 
1. Първо заседание (25 май, 2015) Приключване на анализа за натиск и въздействие от 
сладководно рибовъдство, при удължен срок с 2 седмици заради по-късното стартиране на 
дейността; представяне на първоначален вариант на програмата за проучвателен 
мониторинг по проекта от партньор ИРА и нейното актуализиране и финално приемане. 
Промяна в сроковете за стартиране на мониторинговиге кампании за определени 
компоненти, които трябва да се съобразят със сезонните изисквания при провеждане на 
мониторинг във водните тела. Представяне на дейностите по изпълнение на Плана за 
публичности участието в предстоящата начална пресконференция. 

2. Второ заседание (31 август, 2015) Обсъждане на възможностите за провеждане на 
втората мониторингова кампания през месец септември. Представителите на НПОЗБ и ПУ 
разполагат с необходимите ресурси по проекта да продължат с мониторинговите 
наблюдения и да приключат втората кампания за мониторинг до началото на октомври, 
2015 г. ИРА не разполага с необходимия ресурс от средства и затова от БДИБР са преведени 
по сметка на ИРА осаналите средства от проекта, за да може да се проведе напълно втората 
мониторингова кампания. Обсъди се предприемане на мерки във връзка със своевременно 
предоставяне на средствата за ИРА от първостепенния разпоредител – Министерство на 
земеделието. Обсъдена е формата за протоколи за отразяване на данните от проведения 
мониторинг, която Ръководителят на проекта представи. 
3. Трето заседание (21 октомври, 2015) Организация за приключване на третата 
мониторингова кампания при липса на осигурани финансови средства от ПО на БГ02 
(октомври, 2015); Липсата на верификация на направените в първия отчетен период разходи 
е проблем, от който следва невъзможност да се извърши второ плащане по проекта. Това е 
причина за липса на средства за продължаване на дейностите по проекта свързани със 
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своевременното приключване на мониторинговите мисии; Представителите на ИРА 
споделиха големите трудности, които срещат по отношение на разплащането по договора за 
обществена поръчка за закупуване на катамаран. Към момента ИРА е длъжник по 
обществената поръчка и носи съдебна отговорност. Поради липса на средства не са 
разплатени и дължимите средства на експертите по проекта 
Обсъдена е трудната комуникация с норвежкия партньор (IRIS) – към момента не са 
изпратили финансови документи, с които да докажат направени разходи, с изключение на 
копия от самолетните билети до България и обратно.  
4. Четвърто заседание (3 декември, 2015) Обобщаване изпълнението на дейностите във 
връзка с проведените мониторингови кампании и определяне на    срокове за представяне 
на резултатите; обсъждане на проблемите с липса на финансови средства за финално 
плащане на произведения по проекта катамаран (декември, 2016). Финансови въпроси – 
механизма за възстановяване на ДДС, стартирала процедура за удължаване на проекта с 3 
месеца, бавните процедури по верификация на финансовите отчети и липсата на превод на 
финансови средства от ПО. Обобщаване на резултатите от проведения мониторинг и 
подготовка на протоколи с данните от мониторинга. Продължаване на мониторинговите 
мисии за наблюдение на птици през зимния сезон. 
5. Пето и заседание (февруари, 2016) Организация на втория семинар по проекта за 
представяне на иновативни методологии за оценка на натиска и въздействията от 
сладководно рибовъдство. Бяха разпределени функциите на екипа, който ще участва в 
организацията и провеждането на семинара и официалното представяне на резултатите от 
проекта на форума АГРА-2016. Подробно Бе обсъдено съдържанието на презентациите и 
реда на тяхното представяне, с оглед предоставяне на възможност за дискусии с 
участниците в организираната среща-консултация.   
 
6. Шестото заседание на експертния съвет се проведе на 22.02.2016 г. във връзка с 
предварително обсъждане на подготвените презентации от различните партньори в екипа 
на проекта за получените междинни резултати, които ще се представят за тридневния 
семинар: 

 БДИБР – 2 презентации за представяне на цели, задачи и проектни дейности, оценка 

на натиска и въздействията в язовирите със сладкводно рибовъдство, предложения 

за нормативни промени;  

 ПУ – 2 презентации за оценка на БЕК фитопланктон, макрофити, оценка на санитарен  

статус по микробиологични показатели и процеси на биоакумулация; 

 ИРА – 9 презентации за БЕК фитопланктон, зоопланктнон, макрозообентос, 
макрофити,здравен състояние на рибна фауна, физикохимия на води и седименти, 
прилагане на иновативни практики в рибовъдството и мерки ограничаващи 
еутрофикацията; 

 НПОЗБ – презентация в 2 части: прилагане на устойчиви технологични схеми за 
полуинтензивно рибовъдство и мерки във връзка с опазване на защитените видове 
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рибоядни птици и ограничаване на шетите, които причиняват в района на 
рилрибовъдните стопанства 
 

7. Седмо (извънаредно)  заседание на експертния съвет по проекта се проведе на 22 април 
като бяха обсъдени разработените подходи и методологии по проекта, актуализирането на 
програмата от мерки в ПУРБ на ИБР: 

 ПУ – подходи за оценка на еутрофикацията и оценка на екологичен потенциал при 
язовири 

 ИРА – разработване на методика за оценка на екологичния капацитет на водните тела 
за производство на риба в садки, списък от мерки за ограничаване на замърсяването 
с биогени от интензивно рибовъдство 

 НПОЗБ – подготовка на препоръчителна технологична схема за полуинтензивно 
рибовъдство, ограничаваща процесите на еутрофикация; списък от мерки за 
ограничаване и компенсиране на щетите от рибоядни птици в рибовъдните 
стопанства стопанства 

 БДИБР – актуализиране на програмата от мерки в ПУРБ 2, свързани с отглеждане на 
аквакултури и ограничаване на процесите на еутрофикация. 
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Дейност 11.2. Управление на изпълнението на проекта. 
 

Партньори Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” и партньори 
 

Период на изпълнение  
 

Информация за изпълнението на дейността: 
 

Екип от експерти: 1.Екипи за управление (без финансово управление): 

 БДИБР – 2 експерта: ръководител на проект, координатор 

 ИРА – 1 експерт: координатор 

 ПУ – 1 експерт: координатор  

 НПОЗБ – 1 експерт: координатор 

 IRIS – 1 експерт: координатор 

 
Описание на извършената работа: 
 След подписване на договора за безвъзмездна финансова помощ с Програмния 
оператор в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” е на 28.04.2015 г. е издадена 
Заповед за определяне на екип за управление и екип за изпълнение на проекта, в който 
подробно са описани задълженията и функциите на отделните експерти, както и 
конкретните хора, които ще изпълняват съответните длъжности. Общият брой длъжности, 
определени за работа в проекта са 18 на брой - 17 от експертите са от БДИБР, а 1 е 
привлечен на граждански договор като външен експерт. В екипа за управление на проекта 
на БДИБПР двама експерти са ангажирани с организацията и контрола за изпълнението на 
дейностите: ръководител и координатор но проекта. 

 Екипът за управление на проекта към ПУ „П. Хилендарски“ включва координатора за 
ПУ, финансовия мениджър и директор поделение "Научна и приложна дейност" (НПД). 

Вътрешните правила на ПУ изискват отчет за работа да бъде представян в края на всеки 
месец от експертите, които са имали дейности в този период. Подписи на координатора и 
директор НПД се полагат на всеки отчет за работа, респективно командировъчните заповеди 
се разписват преди приемане от директора и от икономиста на поделението.  

 Координаторът и директор НПД осъществяват наблюдение и контрол за 
изпълнението на сключените договори и конролират спазването на календарния график за 
изпълнението на проекта. 

Екипът за управление на ИРА включва координатор и счетоводител, които са 
ангажирани съответно с управление на организацията и изпълнението на проектните 
дейности (координатор) и финансовото управление (счетоводител). Координаторът 
изпълнява и експертни функции в проекта като ключов експерт по аквакултури и ихтиофауна. 

 Екипът за управление на проекта към НПОЗБ включва координатор и счетоводител. 
След допълнително уточняване на експертните функции счетоводтството по проекта е 
възложено на външна счетоводна фирма, а не на конкретен служител на НПОЗБ, което ще 
бъде съобразено при изчисляването на непреките разходи по проекта.  
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 Екипът на партньор IRIS включва 4 експерти, като един от тях е координатор (d-r 
Thorleifur Augustsson – Директор Изследвания в IRIS).  

 При изпълнението на своите функции като партньори организациите, сключили 
споразумение за изпълнение на проекта се ръководят изцяло от правилата на Програма 
BG02, с които се регламентира изпълнението на дейностите и подготовката на междинните и 
окнчателния отчет по проекта. Всяка организация спазва и приетите вътрешни правила, като 
във връзка с функциите на бенефициент при управлението на проекта екипът на БДИБР 
ползва опита от работата по други програми на ЕС (ОПОС, ТГС БГ-ГР) във връзка с прилагане 
на общи правила за обработка и съхранение на проектната документация (Приложение 
11.5.1). 

При реализацията на проекта извършването на управление и координация бе насочено към  
изпълнение на следните Работни пакети от дейности: 

- Работен пакет 1 (РП1) – събиране и анализ на предварителна информация за 
оценка на натиска и въздействието върху водни тела със сладководно 
рибовъдство; подготовка и приемане на програма за проучвателен мониторинг; 
Организация и провеждане на първия семинар по проекта за представяне на 
иновативни практики за мониторинг; 

- Работен пакет 2 (РП2) – изпълнение на разработената програма за проучвателен 
мониторинг във връзка с оценка на натиска и въздействието във водни тела със 
сладководно рибовъдство – 3 мониторингови кампании за оценка на биологични 
и физикохимични елементи за качество; 40 мониторингови кампании за 
наблюдение на редки видове рибоядни птици и тестово определяне на ФХ 
параметри в язовири със полуинтензивно рибовъдство; 

- Работен пакет 3 (РП3) – разработване на подходи за оценка на натиска и 
въздействието във водни тела с рибовъдство, методика оценка на капацитета на 
водните тела за производство на риба в садки, подходи за оценка на екологичния 
потенциал и процесите на еутрофикация в язовири, технологични схеми за 
полуинтензивно рибовъдство, ограничаващи процесите на еутрофикация; 
адаптиране на програмата от мерки в проекта на ПУРБ и предложения за 
нормативни промени във връзка с ограничаване на еутрофикацията във водни 
тела с рибовъдство; 

- Работен пакет 4 (РП4) – изпълнение на Плана за публичност: провеждане на 
срещи за консултации за представяне на резултатите от проекта (7 проведени 
срещи); разпространение на информационни материали (2 листовки и 1 брошура) 
и публикации в регионални и национални медии (26 бр), представяне на текуща 
информация по проекта. 

- Работен пакет 5 (РП5) – дейности по управление и координациа на проекта: 
подготвка и изпълнение на подробен план-график на дейностите; провеждане на  
периодични срещи (2-4 пъти месечно) за уточняване на детайли по изпълнението 
на дейностите; текуща кореспонденция по електронна поща с партньорите и ПО 
на БГ02; Подготовка на тримесечни и финален отчет за напредъка при 
изпълнението на дейностите и приложения към него. 
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При изпълнението на дейностите по управление на проекта са констатирани 
следните проблеми, наложили предприемане на коригиращи действия: 

1. Смяна на ключови експерти. 

Извършени са 3 смени на ключови експерти поради обективни обстоятелства:  

- 2 смени при Бенефициента БДИБР (временна смяна на координатора и 
постоянна на финансовия мениджър) и  

- 1 смяна при партньор ИРА – промяна на ключов експерт по фито- и зоопланктон 

2. По-късно назначаване на експертите от ИРА (в третото десетдневие на май, 
2015 г), поради нормативните изисквания за сключване на втори трудов договор. 
Закъснялото назначаване на екипа по проекта доведе до отлагане стартирането на 
дейностите за актуализация на програмата за проучвателен мониторинг при 
останалите партньори от проекта. 

3. Провеждане на процедури по чл.8а на ЗОП за осигуряване на катамаран за 
пробонабиране в дълоки язовири (ИРА), което доведе до закъснение в доставката 
на произведеното оборудване и използването му през третата мониторингова 
кампания. За да се компенсира забавянето производителят на оборудването е 
предоставил за безвъзмездно ползване по време на първите 2 мониторингови 
кампании собствен катамаран със същите параметри. 

- 5. Много съществено затруднение от административен характер бе 
предизвикано от задържането на средствата по проекта от първостепенния 
разпоредител на ИРА - Министерство на земеделието (средствата бяха 
възстановени на ИРА на няколко транша от средата на юли до началото на месец 
август). Този проблем силно затрудни и забави сключването и изпълнението на 
договорите за производство и доставка на оборудване и консумативи за партньор 
ИРА, а също отложи стартирането на мониторинговите мисии до края на месец 
юли,2015 г. Проблемът бе решен чрез активна комуникация между ръководителя 
на партньор ИРА и ръководството на МЗХ. 

- 6. Друг констатиран проблем в управлението на проекта е свързан със 
закъснението в предоставянето на проектната документация от партньор IRIS, 
необходимо за първия и втория междинен отчет. Основната причина за това 
закъснение е традиционният отпуск през летните месеци (юли-август) на 
експертите от Норвегия и техните ангажименти по други проекти. Проблемът бе 
разрешен след активна комуникация между ръководителя на проекта и 
ръководството на партньор ИРА. 

 

Във финалната фаза на проекта всички планирани дейности и допълнително 
предвидени експертизи бяха изпълнени успешно, с което може да се потвърди постигането 
на всички проектни резултати и изпълнението на определените проектни цели. 
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Дейност 11.3. Финансово управление. 
 

Партньори Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” и 
партньори 

 

Период на изпълнение  
 

Информация за изпълнението на дейността: 
 

Екип от експерти: 1.Екипи за финансово управление: 

 БДИБР – 3 експерта: финансов мениджър, финансов експерт по 
икономически въпроси и качествен контрол, експерт за обработка 
и архивиране на финансовата документация 

 ИРА – 1 експерт: финансов мениджър 

 ПУ – 1 експерт (финансов мениджър) заедно с вътрешно 
специализирано звено (в рамките на непреките разходи)  

 НПОЗБ – финансово-счетоводна фирма (външна услуга) 

 IRIS – вътрешно звено в рамките на непреките разходи 

Описание на извършената работа: 
Финансовото управление на проекта от страна на БДИБР като Бенефициент се 

осъществява от трима екперти, включени в екипа за управление, а именно: финансов 
мениджър, финансов експерт по икономически въпроси и качествен контрол на проектната 
документация и експерт за обработка и архивиране на финансовата документация. 
Определено е и лице по нередностите, което подготвя и поддържа регистър за нередности 
по проекта и съдейства на ПО при разследване на сигнали за нередности при необходимост. 

Финансовото управление на проекта за ПУ „П. Хилендарски“ (ПУ) се извършва от 
поделение "Научна и приложна дейност" (НПД, http://npd.uni-plovdiv.net). НПД е 
самостоятелно звено на ПУ. Чрез НПД академичното ръководство на ПУ осъществява 
договорна, научно-изследователска и други съпътстващи развойната дейност програми като 
част от общата политика на ПУ като висше учебно заведение и научен център. 

Партньор ИРА като третостепенен разпоредител на бюджетни средства към 
Министерство на земеделието и Селскостопанска академия спазва изискванията на 
финансово-счетоводното законодателство в България. С тяхното прилагане е ангажирано 
самостоятелно звено, което извършва финансово-счетоводната дейност в институцията. При 
изпълнението на проекта със счетоводната дейност пряко е ангажиран главният 
счетоводител на институцията, изпълняващ функциите на финансов мениджър. 

Поради характера на нестопанска организация (без право на формиране на печалба) 
дейността на партньор НПОЗБ се осъществява в рамките на изпълнението на проекти за 
прилагане и контрол върху спазването на природозащитното законодателство. В тази връзка 
финансовото управление на организацията е съобразено с изискванията на финансиращите 
програми и общите изисквания за счетоводно-финансова дейност в България. Поради 
ограничения времеви ресурс за финансово управление на проекта при партньор НПОЗБ  (2 
дни месечно) то е възложено на счетоводна фирма. 

Норвежкият партньор IRIS има специфичен за българското законодателство статут, 
който от една страна е на нестопанска организация, която извършва научни изследвания 
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(без право на формиране на печалба), а от друга – има регистрация по ДДС. Поради 
спецификата на норвежкото законодателство, при партньор IRIS не е предвиден финансов 
мениджър, като възможностите за осигуряване на финансово управление са включени като 
ресурс към непреките разходи за организацията. 
 
Основните дейности, включени във финансовото управление на проекта са следните: 

- Текущ контрол и осчетоводяване на финансовата документация по проекта; 
- Подготовка на междинни и финален финансов отчет:  подготовка, проверка и 

комплектоване на финаносвата документация за извършените проектни дейности; 
- Архивиране на проектната документация; 
- Текуща кореспонденция по електронна поща за координация между 

бенефициента и партньорите по проекта във връзка с дейности от финансово-
счетоводен характер; 

- Осъществяване на финансови трансфери от БДИБР към партньорите по проекта 
във връзка с изпълнението на планираните дейности; 

 
В процеса на финансово управление на проекта бяха констатирани следните проблеми:  
 

1. Смяна на финансовия мениджър на бенефициента, поради сериозна ангажираност с 
управлението на проект по ОП „ОС”. Смяната на финансовия мениджър на БДИБР промени 
първоначалната схема на финансово управление. Въпреки сериозната промяна още със 
стартирането на проекта в екипа за управление бяха включени допълнителни експерти с 
необходимия опит за осъществяане на ефективен контрол и обработка на финансовата 
документация, извършване на финансово-счетоводните операции и подготовката на 
финансови отчети за изпълнение на дейностите в проекта. 

 

2. Невъзможност за възстановяване на разходите за ДДС от партньорите, които имат ДДС 
регистрация. Съгласно правилата на програма BG02 за организациите, регистрирани по ДДС, 
този разход не се признава като допустим за дейностите, свързани с научно-приложен 
характер. Мотивът за това ограничение е превенцията от дублиране на разходи за ДДС, 
които могат да бъдат възстановени от държавния бюджет. Във връзка с установяване 
допустимостта на разходите за ДДС на партньорите по проекта (ИРА и ПУ) бе изпратено 
писмо до компетентната финансова институция в България (НАП) относно възможността за 
въстновяване на ДДС по проекта от държания бюджет. Полученият отговор от НАП 
категорично отхвърля тази възможност, тъй като партньорите по проекта са краен 
потребител на материалите, оборудването и услугите, осигурени със средства от проекта. И 
двете институции използват средствата от проекта за провеждане на научни изследвания с 
цел предоставяне на крайните резултати в полза на държавната политика за управление на 
водите, осъществявана от МОСВ (в конкретния случай от бенефициента на проекта БДИБР). 
Закупеното оборудване, предназначено за строго специфични научни цели няма да се 
използва от партньорите за генериране на приходи от стопанска дейност (продажба или 
отдаване под наем), тъй като е част от лабораторните научно-изследователски комплекси в 
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ИРА и ПУ. Във връзка с разрешаване на констатирания проблем заедно с първия междинен 
отчет е представено писмо до Програмния Оператор за признаване допустимостта на 
разходите за ДДС, придружено със становище от НАП и декларации на партньорите ПУ и 
ИРА, че полученото оборудване по проекта ще се използва само за научни цели и няма да 
генерира приходи от стопанска дейност. През третия междинен етап от проекта ПО на БГ02 
одобри искането на партньор ИРА за признаване на разходите за ДДС като допустими, 
съобразявайки се със становището на НАП. За останалите партньори (ПУ и IRIS) ДДС остава 
като недопустим разход. 

 

3. Задържане на средствата по проекта от първостепенния разпоредител на ИРА - 
Министерство на земеделието. На практика констатираният проблем поставя партньор ИРА 
пред невъзможност да осъществява ефективно финансовото управление на дейностите в 
проекта, тъй като разходите за провеждане на мониторинговите мисии и покупка на 
оборудване бяха преведени в края на отчетния период. Ако констатираната порочна 
финансова практика (забавяне на възстановяването на финансовите средства) продължи и 
през второто тримесечие от проекта това ще генерира почти сигурна проява на риск (4) със 
значителни до тежки последствия (3-4) за финансовото управление на проекта.  

 

4. Липса на коректно оформени финансови документи от норвежкия партньор IRIS 
съгласно правилата на Програма BG02. Представяната от норвежкият партньор IRIS 
финансова документация не отговаря на изискванията на Програма BG02, тъй като 
документите не са преминали през верифкация от независим норвежки одитор и не може 
да се извърши възстановяване на средствата. Документ за извършен независим одит на 
финансовата документация на партньор IRIS е представен през месец юли, 2016 г. Това 
позволява да се пристъпи към възстановяване на средствата след верификация от 
Програмния оператор на БГ02. 

 
5. Забавен процес на верификация на финансовите отчети.  Към момента на представяне на 
финалния отчет по проекта е извършена финансова верификация на Втория отчет (от общо 5 
представени). За да се осигури своевременното изпълнение на проектните дейности 
Програмният Оператор предостави авансови средства в размер от 70% от поисканите с 
финансовите отчети. Трима от партньорите (ПУ, НПОЗБ и IRIS) финансират дейностите със 
собствени средства, като в последствие те се възстановяват от бенефициента БДИБР. 
Приложеният от ПО механизъм за авансово финансиране осигури финансова устойчивост на 
проекта, но забавената верификация носи риск за изразходване на средства, чиято 
правомерност в последствие може да не бъда призната и те трябва да се възстановяват от 
бенефициента на проекта.  
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Дейност 11.4. Превод на проектната документация на английски език (финален 
отчет). 
 

Партньори Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” и 
партньори 

 

Период на изпълнение  
 

Информация за изпълнението на дейността: 
 

Екип от експерти: Договор за външна услуга 

 
Описание на извършената работа: 
 
Преводът на проектната документация включва освен задължителните програмни 
документи (финален отчет за изпълнението на дейностите и финален финансов 
отчет), така и на по-важните приложения към финалния отчет, които представят 
подробна информация за изпълнението на дейностите и постигнатите резултати. 
Списъкът на преведената на английски документация включва: 
 
1. Beneficiary_Final report_FISHFARMING. 
2. Beneficiary_Final financial report_FISHFARMING. 
3. FISHFARMING_Final report_Annex 1_ENG. Представя детайлно изпълнението на 

дейностите от проекта и постигнатите резултати (Работни пакети 1- 4) .  
4. Annex 1.18.2_FISHFARMING_Methods of approach for assessment of the 

anthropogenic pressure. Представяне на разработените и адаптирани по проекта 
подходи, използвани за количествена оценка на антропогенния натиск във водни 
тела със сладководно рибовъдство. 

5. Annex 1.18.3_FISHFARMING_Report_Pressure_Impact_Water abstraction. Доклад за 
извършената експертиза относно натиска и въздействието от водовземане в 
язовири. Докладът има за цел да изясни механизмите, по които  натискът от 
водовземане оказва въздействие върху биологичните и ФХ елементи за качество, 
да определи критерии за оценка на значимостта на натиска, да дефинира списък 
от „смекчаващи“ мерки във връзка с оценката на екологичния потенциал на 
язовирите и да представи примери за оценка значимостта на натиска от 
водовземане в язовири с водовземане за производство на електроенергия и 
напояване 

6. Annex 4.1_FISHFARMING_ Methods for assessment of ECRfish. Представяне на 
разработената методика за оценка на капацитета на язовирите за производство 
на риба в садки с включен пример за нейното прилагане за яз.Кърджали. 

7. Информационни материали (две листовки и брошура) за резултатите от 
проекта на тема „The freshwater aquaculture – possibilities for ecologically 
sustainable production” 
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Във финалния отчет на ангийски е представен и подготвения доклад от 

норвежкия партньор IRIS във връзка с извършената оценка на капацитета на 
яз.Кърджали за производство на риба в садки (Annex 1.19_FISHFARMING_Final 
report_IRIS_Assessment of the capacyty of Kardzhali reservoir 
 

Представената информация за проекта на английски език ще осигури по-широк 
достъп и възможност за разпространение на постигнатите резултати извън рамките 
на страната. 
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Дейност 11.5. Кореспонденция, събиране, систематизиране и архивиране на 
проектната документация (вкл. електронна база-данни). 
 

Партньори Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” и 
партньори 

 

Период на изпълнение  
 

Информация за изпълнението на дейността: 
 

Екип от експерти: 1. БДИБР – 2 експерти: асистент за архивиране на проектната документация и 

експерт по обработка и архивиране на финансовата документация. 

2. ПУ - поделение "Научна и приложна дейност" (в рамките на непреките 
разходи) 
3. ИРА – експерт (в рамките на непреките разходи) 
4. НПОЗБ –експерт (в рамките на непреките разходи) 
5. IRIS – вътрешна структура (в рамките на непреките разходи) 

 
Описание на извършената работа: 
 В екипа за изпълнение на проекта на БДИБР е предвиден асистент за архивиране на 
проектната документация, както и експерт по обработка и архивиране на финансовата 
документация. При обработката, архивиранете и ползването на документацията за проекта 
се използват приетите вътрешни правила в БДИБР, като допълнително се спазват и общи 
правила за архивиране на проектната документация, взаимствани от други програми, по 
които БДИБР е участвала в изпълнението на проекти (ОП „ОС”, ТГС „БГ-ТР” и БГ”ГР”).  
Съхранението на документи при изпълнението на проекти по Програма BG02 „Управление 
на морските и вътрешни води”, на Финансовия механизъм на Европейското Икономическо 
Пространство се извършва с цел осигуряване на адекватна одитна пътека на всички нива на 
управление и изпълнение, включително при извършването на оценки на програмата и в 
процеса на докладване. Съхранението на документация представлява и един от методите за 
предотвратяване на нередности по  проекта. 
Одитната пътека е съвкупност от писмени процедури, които са формулирани по такъв начин, 
че да позволят проследяване на всеки документ, действие, процес в организацията, като 
описват точно кой, какво, как и кога извършва, с каква цел и какъв акт/документ се създава в 
резултат на това.  
Одитната пътека се осигурява чрез правилата на водене на: 

 документооборота и деловодната система на  Бенефициента 

 Документите, изготвени във връзка с и в изпълнение на Програма BG02, както и 
договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма 
BG02, се съхраняват текущо при Бенефициента (Басейнова дирекция 
Източнобеломорски район), който оперира с тях, съгласно настоящата процедура, 
вътрешните правила, инструкциите и/или ръководствата за дейността му.  

По отношение на задължените лица по тази процедура, редът е както следва за 
Бенефициентите на Програма BG02, съгласно съответните инструкции или вътрешни правила 
на Бенефициентите за организацията на деловодната дейност и документооборота и 
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съгласно Образец 4 - “Списък на документи по Програма BG02 , съхранявани от 
Бенефициента” към настоящата процедура. 

Образец 4 
СПИСЪК СЪС ДОКУМЕНТИТЕ ПО ПРОГРАМА BG02, СЪХРАНЯВАНИ ОТ 

БЕНЕФИЦИЕНТА 

№ Местонахождение 
на документа 

(Дирекция/ Отдел 
на бенефициента) 

Вид 
документ 

Подвид 
документ 

Оригинал 
/Копие 

Относно Забележки  

 
Документите от оперативния архив, след приключване на съответната 
процедура/договор/дейност, се предават на служителите, отговорни за архива на 
Бенефициента и се регистрират от тях в регистъра на архива, поддържан на хартиен и 
електронен носител. 

 
Извадка от Електронния регистър на документите, поддържан в БДИБР 
 
Тези документи се архивират и съхраняват от служителите, отговорни за архива. 
Обособените физически документи по проектите се съхраняват на функционален принцип в 
досиета, подредени по групи, в класьори и папки. Подредбата на архива е представена в 
“Система за подреждане на досиетата в архива”.  
Задължително се запазва в архив екземплярът на водещото структурно звено в оригинал. 
При наличие на копие от документ оригиналът не се предоставя за ползване.  
Документите на хартиен носител се съхраняват в оригинал или заверено копие “Вярно с 
оригинала” от лице, което има право да извършва такава заверка.  
При партньорите по проекта архивирането на документацията се извършва в съответствие с 
нормативната уредба в България/ Норвегия, изискванията на Програма BG02 и общите 
правила за съхранение на документация при работа по проекти в ЕС. 
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Дейност 11.6. Контрол на риска и оценка на качеството на изпълнението на проекта. 
 

Партньор Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”  
 

Период на изпълнение  
 

Информация за изпълнението на дейността: 
 

Екип от експерти: 1. БДИБР –експерт по Контрол на риска и оценка на качеството на 
изпълнението на проекта 

 
Описание на извършената работа: 
 
Дейностите, свързани с контрол на риска и оценка на качеството са важна част от 
управлението на проекта, която включва осъществяване на текущ контрол върху 
реализацията на дейностите, постигнатите резултати и изпълнението на проектните цели. 
Тези дейности включват участие на експерта по контрол на риска и оценка на качеството в 
срещи с екипите за управление на бенефициента и партньорите по проекта, обсъждане на 
възникнали проблеми от координационен или финансов характер, участие в експертните 
съвети по проекта (на всеки два месеца), както и в организираните срещи за представяне на 
проекта. 
Дейностите се изпълняват в съответствие с разработената в началото на проекта Програма за 
за контрол на риска и оценка на качеството. Тя съдържа подробна информация за основните 
рискове и предизвикателства, методиката за извършване на мониторинг и контрол върху 
системата за управление на риска, анализ и приориттизиране на идентифицираните 
рискове, както и стратегии и мерки за тяхното преодоляване (Приложение 
11.6.1_FISHFARMING_Програма_контрол_риск_качество). 
 
Подробна информация за резултатите от извършения контрол на риска и оценка на 
качеството е представяна периодично под формата на тримесечни доклади, използвани при 
подготовката на междинните отчети за изпълнението на проекта (Приложение 11.6.2. 
Доклади за контрол на риска и оценка на качеството). Обобщена информация в 
табличен вид е включена в текста за изпълнението на всяка от проектните дейности 

(Beneficiary_progress_reports_FISHFARMING и Annex 1_progress 
reports_FISHFARMING). 

 
При изпълнението на проекта са идентифицирани следните основни групи от рискове:  

1. Закъснение в изпълнението на дейностите, което може да попречи за 
своевременното изпълнение на мониторинговите кампании по проекта. Този 
проблем се констатира през първия и втория тримесечен период в рамките на 1-2 
седмици от предвидения период на изпълнение. Включва провеждането на 
дейностите от подготвителната фаза на проекта и изпълнението на програмата за 
проучвателен мониторинг (подготовка на финален вариант на програма за 
проучвателен мониторинг, провеждане на семинар за обмен на нови практики, 
стартиране на първата мониторингова кампания за партньор ИРА).  Констатираното 
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Провеждане на програма за проучвателен мониторинг за оценка на натиска и въздействието на рибовъдството върху 
повърхностните водни тела и актуализация на програмата от мерки в Плана за управление на речните басейни в 
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Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешни води” на 
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. 
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Бенефициента и при никакви обстоятелства не може да се приема, 
че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и 
Програмния Оператор на Програма BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешни води  “ 
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закъснение се дължи на причини от админстративен и финансов характер (по-късно 
назначаване на екипа при партньор ИРА, забавен превод на финансови средства по 
проекта от ПО поради закъснение във верификацията на междинните отчети и от 
първостепенния разпоредител МЗХ към ИРА).  
Последствието от констатирания риск са оценени като „умерено“ (2). 
Закъснението е преодоляно чрез предприемане на следните мерки:  
- подобрение на вътрешната координация между партньорите в проекта; 
- оптимизиране на сроковете за пробонабиране в предвидения по проекта период 

(юли-ноември, 2015 г.); 
- осигуряване на собствени средства за финансиране на дейностите (ПУ, НПОЗБ, 

IRIS) 
 

2. Забавяне на верификацията на финансовите отчети, което води до липса на 
финансов ресурс за осъществяване на предвидените дейностите. Този пробем се 
констатира през целия период от изпълнението на проекта и оценката за 
последстията е „значителна“ (3).  То е преодолян чрез осигуряване на собствено 
финансиране на проектните дейности от партньори ПУ, НПОЗБ и IRIS и авансово 
осигуряване на финансов ресурс от ПО на БГ02 (преди извършване на 
верификацията).  
 

3. Проблеми с предоставянето и оформянето на проектната документация от 
норвежкия партньор IRIS (финансова и във връзка с изпълнение на проектните 
дейностите) и , което може да попречи на неговото ефективно участие в проекта. 
Проблемът е констатиран през първия и втория тримесечен период. След 
предприемане на коригиращи действия за подобрение на вътрешната координация  
и провеждане на официална комуникация с ръководството на IRIS и Програмния 
оператор в България и Норвегия проблемът е отстранен и партньор IRIS успешно 
изпълни своите дейности в предвидения по проекта срок. 

 
Основните рискове и констатирани проблеми са отстранени към финалния етап на проекта. 
Негативни последствия може да предизвика забавената верификация на финансовите 
отчети, тъй като при бенефициента липсва своевременна информация за допустимостта на 
извършените разходи (към датата на представяне на финалния отчет е извършена 
финансова верификация на втория от общо пет междинни отчети).  

 

 
 

 

 


