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КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ 
В ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН (2016-2021г.) 

 
РАЗДЕЛ 4 МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА ПОВЪРХНОСТНИ 

И ПОДЗЕМНИ ВОДИ И ЗОНИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА ВОДИТЕ 
(РЕЗЮМЕ) 

 
Основната цел на мониторинга на водите и на зоните за защита на водите (ЗЗВ) 

е да осигури необходимите данни за съгласуванe и изчерпателен преглед и оценка на 
състоянието на водните тела и ЗЗВ. Мониторингът се извършва по одобрени от 
Министъра на ОСВ програми, разработени в съответствие с характеристиките на 
водните тела, идентифицирания антропогенен натиск, както и във връзка с оценка на 
дългосрочните тенденции на промените във водните екосистеми.  
 Основна задача на мониторинга в процеса на управление на водите е да осигури 
надеждна информация за оценката на състоянието на водните тела и ЗЗВ. Тази оценка 
се извършва по приети международни и национални стандарти за качество и 
разработена национална класификационна система за оценка на екологичното 
състояние на повърхностните води. Оценката на количественото състояние на 
подземните води се извършва по разработени национални подходи за целите на 
актуализиране на ПУРБ. Оценката на състоянието осигурява информацията, 
необходима за определяне на целите за водните тела и ЗЗВ, оценката на ефекта от 
изпълнението на програмите от мерки през първия ПУРБи актуализиране на тези 
програмиза целите на втория ПУРБ. 

 
4.1. ПРОГРАМИ ЗА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА 

ПОВЪРХНОСТНИТЕ ВОДИ. 
4.1.1. Програми за мониторинг на повърхностните води. 
Определянето на мрежата и разработването на програмите за мониторинг на 

повърхностните води се извършват от басейновите дирекции с цел: 
• Осигуряване на съгласуван и изчерпателен преглед на екологичното и 
химичното състояние на водните тела в рамките на всеки речен басейн; 
• Класифициране на повърхностните водни тела в съответствие с нормативните 
дефиниции за класифициране на екологичното и химичното състояние, посочени в 
Приложение V на РДВ (и транспонирани в Приложение № 2 от Наредба Н-4 от 2012 г. за 
характеризиране на повърхностните води); 

Мрежата за мониторинг на повърхностните води включва мониторингови 
пунктове, в които се извършва измерване и анализ на показателите, които са 
необходими за оценка на състоянието за отделните елементите за качество и 
определяне на екологичното и химично състояние на повърхностните водни тела. 
Общата мрежа за мониторинг включва всички пунктове от програмите за контролен, 
оперативен и проучвателен мониторинг към Националната система за мониторинг на 
околната среда, пунктовете от ведомствените мрежи за мониторинг на количеството и 
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качеството на водите, както и пунктове за собствен мониторинг за оценка на 
въздействието при осъществяване на дейности, за които е издадено разрешително за 
водоползване или ползване на воден обект. 
 
 

А. Контролен мониторинг  
 Целта на разработената програма за контролен мониторинг на повърхностните 
води на територията на ИБР е да осигури информация за:  
 
 Допълване и утвърждаване валидността на процедурата за оценка на 
въздействието. Целта се постига чрез осигуряване на необходимата информация за 
състоянието на всички елементи за качество, използвани при оценката на 
екологичното и химично състояние. 
  Ефективно и ефикасно проектиране на бъдещи програми за мониторинг. 
Резултатите от програмата за контролен мониторинг се използват като база за 
проектиране на бъдещите програми, като се осигурява връзка с програмите за 
оперативен и проучвателен мониторинг и вътрешен контролен мониторинг; 
 Оценка на дългосрочните промени в естествените условия. В програмата 
за контролен мониторинг са включени идентифицираните референтни места на 
територията на ИБР; 
 Оценка на дългосрочните промени, които са резултат от широко 
разпространени човешки дейности. Изборът на основната част от пунктовете за 
контролен мониторинг е направен във връзка с тяхната представителност за 
отразяване на промените, предизвикани от широко разпространени човешки 
дейности: урбанизация, индустрия, селско стопанство, туризъм..   
 Програмата за контролен мониторинг включва 36 мониторингови пункта на 
територията на ИБР. От тях 35 са разположени във водни тела от категория „река” (28 
на реки и 7 на язовири) и 1 пункт във водно тяло от категория „езеро” (яз.Батак). 

 
 

Брой мониторингови пунктове/водни тела, включени в програмата за контролен 
мониторинг 

Речен 
басейн 

Брой на мониторингови пунктове 
Реки Язовири Езера ИБР 

Марица 15 3 0 18 
Тунджа 5 2 0 7 

Арда 7 3 0 10 
Бяла 1 0 0 1 

Общо 28 8 0 36 
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Пунктове за контролен мониторинг в ИБР по речни басейни

Арда; 10 бр.; 28%

Бяла; 1 бр.; 3%

Марица; 18 бр.; 50%

Тунджа; 7 бр.; 19%

 
При избора на телата, в които е планирано да се провежда контролен  

мониторинг са използвани следните критерии: 
 1. Дебитът на водното течение е значителен в рамките на района за басейново 
управление, включително пунктове на големи реки, където водосборната площ е по-
голяма от 2500 km2; 
 2. Обемът на наличните води е значителен в рамките на района за басейново 
управление, включително големите езера и водоеми; 
 3. В значими водни тела, които пресичат териториалната държавна граница (вкл. 
в случаите, когато данните се изискват за оценка на замърсяване, което се пренася 
през държавните граници в посока към морската среда). 
 4. В определените референтни места във връзка с оценка на дългосрочните 
промени на естествените условия. 
 5. В представителни места за определяне на състояниетона водите в рамките на 
всеки водосбор и определените типове повърхностни води на територията на речните 
басейни в ИБР. 
 Планирано е контролният мониторинг на територията на ИБРда се извърши във 
всеки пункт за срок от една година в периода на втория ПУРБ (2016-2021 г.), като през 
останалите години в периода на ПУРБ избраните пунктове се включват в мрежата за 
вътрешен контролен мониторинг.  При изпълнението на програмата за контролен 
мониторинг се наблюдават следните елементи за качество: 

1. Параметри, показателни за всички биологични (БЕК), 
хидроморфологични (ХМ) и основни физикохимичи (ФХ) елементи за качество. 

2. Замърсители от списъка на приоритетните вещества, които се изпускат в 
съответния речен басейн или подбасейн.Предвидено е в 34 пункта за контролен 
мониторинг да се извършва анализ на приоритетни вещества, като в в 5 пункта ще се 
наблюдават всички приоритетни вещества от списъка по Директива 2008/105/ЕО(в 
трансграничните водни тела на реките Марица, Тунджа и Арда); 

3. Специфични замърсители, които заустват в значими количества в 
съответния речен басейн или подбасейн. В 25 пункта от програмата за контролен 
мониторинг е предвидено да се извършва анализ на специфични замърсители: в 20 
пункта – органични замърсители; в 23 пункта – метали и металоиди; в 14 пункта – други 
замърсители (СПАВ, свободни цианиди). 
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 Б. Оперативен мониторинг 
 Целта на разработената програмата за оперативен мониторинг е да определи 
състоянието на водните тела, за които съществува риск да не постигнат добро 
състояние, както и да се извърши оценка на всички изменения в тяхното състояние, 
които са резултат от прилагането на програми от мерки.Оперативният мониторинг се 
изпълнява за всички водни тела, които въз основа на оценка на натиска и 
въздействието или на проведен мониторинг са определени като изложени на риск от 
непостигане на екологичните цели, както и за онези водни тела, в които заустват 
замърсители от списъка на приоритетните вещества.Програмата за оперативен 
мониторинг включва 221 мониторингови пункта на територията на ИБР. От тях 212 
пункта са разположени във водни тела от категория „река” (170 реки и 34 язовири), а 9  
пункта - във водни тела от кагория „езеро”. 
 

Брой мониторингови пунктове/водни тела, включени в програмата за 
оперативен мониторинг 

Речен басейн Брой на мониторингови пунктове/ 
водни тела 

Реки Язовири Езера ИБР 

Марица 116/87 32/31 0 148/118 
Тунджа 39/33 6/6 0 45/39 
Арда 22/16 4/3 1/1 27/20 
Бяла 1/1 0 0 1/1 
Общо 170/137 42/40 1/1 221/178 
 

 
Пунктовете за оперативен мониторинг на територията на ИБР са избрани при 

спазване на следните изисквания: 
• За водни тела в риск от значителен натиск от точкови източници - в случаите, 
когато дадено тяло е подложено на натиск от няколко точкови източника, са избирани 
пунктове за мониторинг за оценка на величината и въздействието на тези източници 
като цяло; 

Пунктове за оперативен мониторинг в ИБР по речни басейни 

Тунджа; 45 бр.; 21% 

Марица; 148 бр.;  67% 

Бяла; 1 бр.; 0% Арда; 27 бр.; 12 % 
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• За водни тела в риск от значително натоварване от дифузни източници са 
избрани достатъчен брой пунктове за мониторинг в определени тела, за да се извърши 
оценка на величината и въздействието от дифузните източници; 
 За оценка на величината на натиска върху повърхностните водни тела при 
оперативния мониторинг задължително се контролират индикативните на натиска 
елементи за качество. За оценка на въздействието на този натиск се провежда 
мониторинг на: 

1. Параметри, показателни за биологичния елемент/и за качество, които са 
най-чувствителни на натиска, на който са изложени водните тела. Основните БЕК, 
включени в програмата за оперетивен мониторинг са макрозообентос в реки и 
фитопланктон в езера. 

2. Всички приоритетни и приоритетно опасни вещества и други 
замърсители, зауствани в значими количества.Предвидено е в 201 пункта (172  ВТ) от 
програмата за оперативен мониторинг да се извършва анализ на приоритетни 
вещества. 

3. В 104 пункта (75 ВТ) от програмата за оперативен мониторинг е 
предвидено да се извършва анализ на специфични замърсители: 

 
В. Проучвателен мониторинг 
Целта на програмата за проучвателен мониторинг е да осигури необходимата 

информация, когато: 
• се констатират превишения на екологичните стандарти но причината е неизвестна; 
• контролният мониторинг показва, че целите за опазване на околната среда няма да 
бъдат постигнати и все още не е започнал оперативен мониторинг с цел проверка на 
причините, поради които водното тяло или водните тела няма да постигнат 
определените цели; 
• не е определена величината и въздействието на случайни замърсявания 

В периода на първия ПУРБ на ИБР бе проведен проучвателен мониторинг във 
връзка със следните идентифицирани проблеми при оценката на състоянието на 
повърхностните водни тела: 

1) Установени периодични наднормени стойности по показателя активна 
реакция (алкално рН) в язовири. 
 Проведените изследвания и мониторинг показват, че повишените стойности на 
рН обикновено са резултат от активно развитие на планктонни водорасли. За да се 
изясни по-детайлно развитието на процеса на еутрофикацияв периода на първия ПУРБ 
бе адаптирана методиката за пробонабиране на хлорофил А (като метрика на 
биологичния елемент фитопланктон): от 4 пъти в годината (1 път сезонно) – до 4 пъти 
във вегетативния сезон (юни-октомври). Това осигури по-точна информация за 
динамиката в развитието на фитопланктонните съобщества и възникване на т.нар. 
„цъфтежи“, които са признак на засилен процес на еутрофикация. 

2) Констатиране наличието на метали във водните тела (от списъка на 
приоритетните и специфични вещества) над приетите стандарти за качество, без да 
са идентифицирани конкретни източници на замърсяване. 
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В някои от случаите наблюденията показват, че констатираните превишения на 
СКОС са били единични и не се  потвърждават от проведения мониторинг в периода на 
ПУРБ (басейн на р.Бяла). Проведените изследвания в рамките на изпълнен проект за 
картиране и проучване на негативното въздействие от стари нефункциониращи 
съоръжения за рудодобив констатират периодично замърсяване с метали в райони с 
дългогодишен рудодобив и преработка на метални руди, което се проявява при 
значителни валежи и повишен воден дебит във водосбора на определени реки 
(р.Банска Луда Яна, р.Арда при гр.Маджарово и др.). За ограничаване на негативното 
въздействие при тези случаи са предложени конкретни мерки, отразени в протрамата 
от мерки в ПУРБ. 

3) Констатиране на лошо състояние по биологични показатели, без то да е 
подкрепено с доказателства за конкретни източници на замърсяване и показатели, 
които предизвикват лошото състояние 
 Проведените наблюдения показват, че тези случаи са свързани с реки, при които 
се наблюдава периодично пресъхване като естествено явление (тип R14 Суб-
средиземноморски реки). Водната биоценоза при тези реки след подобно пресъхване 
се нуждае от по-дълъг период за възстановяване, затова резултатите, показващи 
отсъствие на таксони от определен биологиен елемент (напр.макрозообентос) в кратък 
период след пресъхването неправилно са интерпретирани като лошо състояние. За да 
се избегнат подобни неточности в оценките е коригиран представителният период за 
пробонабиране в посочения тип реки (месец май), а методите за анализ на БЕК са 
успешно са интеркалибрирани към междунариднети типове реки RM1 и RM2 в рамките 
на Средиземноморската група за интеркалибрация.  
 

4) Изясняване на механизма и степента на въздействиена рибовъдните 
дейности върху състоянието на водните тела. 
 Необходимостта от проучвателен мониторинг при осъществяване на рибовъдни 
дейности е свързана с констатираното лошо състояние по физикохимични и 
биологични елементи за качество във водни тела, в които те се извършват. Във връзка с 
изпълнение на програмата за проучвателен мониторинг в първия ПУРБ за оценка на 
натиска и въздействието от рибовъдни дейности през април, 2015 г. стартира проект, в 
който са включени трите форми на рибовъдни дейности: полуинтензивно (свободно) 
отглеждане на риба в малки и средни равнинни язовири, интензивно (садково) 
рибовъдство в големи, дълбоки язовири и интензивно рибовъдство в проточни 
басейни. В рамките на проекта са  подготвени и тествани различни методики и подходи 
и за оценка на въздействието от  рибовъдни дейности и предложени мерки по 
отношение на технологиите на отглеждане с цел ограничаване на негативните 
ефективърху водните тела. Проведените изследвания по проекта позволиха да се 
извърши детайлен анализ на антропогенния натиск и въздействието върху водните 
тела, използвани за рибовъдство. Резултатите показват, че при различните форми на 
сладководно рибовъдство оказваният натиск и въздействието върху водните тела е 
различно и изисква различен подход за ограничаване на негативните последствия 
(процеси на еутрофикация): 



ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН                             
2016 – 2021 ГОДИНА 

 

 

 

7 

 

• При садковото рибовъдство е необходимо да се извърши предварителна 
оценка на екологичния капацитет на язовирите, като  се вземат предвид всички 
източници на биогенен натиск и се предвидят условията за осигуряване на добър 
екологичен потенциал. За тази цел при изпълнението на проект FISHFARMING e 
подготвена методика, адаптирана за условията в България, която ще се използва в 
периода на втория ПУРБ като задължителен елемент на извършваната оценка.  

 

 
  
 Важен елемент за ограничаване на еутрофикацията при садково рибовъдство е 
зарибяването на язовирите с растителноядни риби, което се препоръчва като 
задължително изискване при издаване на разрешители за аквакултури. 
 

• При полу-интензивното отглеждане на риба в плитки равнинни язовири е 
подходящо да се използва технологична схема за отглеждане на поликултура от 
видове риба с широк хранителен спектър: шаран, бял и пъстър толстолоб, бял амур. По 
този начин се осигурява бързо усвояване на растителната биомаса във водоема, 
натрупана в процеса на еутрофикация, която се превръща в продукция от риба и 
ежегодно се изнася от него. При замърсяване на язовирите от селско стопанство и 
населени места прилаганата технологична схема помага за подобряване качеството на 
водите във водоемите, които могат да изпълняват ролята на изкуствени влажни зони, 
осигуряващи пречистване на водите от биогени. По този начин се осигурява 
дългосрочното ползване на язовирите за напояване, като натрупаната органична маса в 
тях периодично да се изнася; 

 

 
• При интензивното рибовъдство в проточни басейни е характерно, че 

използваната вода от съседен водоизточник (река, канал, извор) преминава през 
рибовъдните басейни и се връща в същия или друг водоем / водно тяло. При 
отглеждане на шаранови риби басейните периодично се допълват с вода, като по 
своята конструкция и начин на експлоатация тези стопанства до голяма степен 
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наподобяват изкуствени влажни зони. При отглеждане на пъстърва е необходимо да се 
осигури непрекъснато течаща вода с високото съдържание на кислород и добро 
качество. Въпреки големите количества отглеждана риба в басейните на пъстървовите  
стопанства (до 500 т/год) проведеният проучвателен мониторинг не констатира 
влошаване на състоянието на водното тяло по наблюдаваните биологични елементи. 
Това се дължи на използваните качествени храни, както и на големите количества 
протичаща вода с добро качество, при което състоянието на водоприемника не се 
променя.  

В програмата от мерки на ПУРБ за периода 2016-2021 г. са включени мерки за 
проучвателен мониторинг, възникнали като необходимост от допълнителни 
изследвания в следните направления: 

 
1. Подобряване на оценката на хидроморфологичните елементи за качество и 

хидроморфологичното състояние.  
Мярката за проучвателен мониторинг включва следните дейности: 
•  Провеждане на проучвателен мониторинг във връзка с оценката на 

екологичния потенциал и дефиниране на ДЕП за СМВТ и ИВТ на територията на ИБР, 
определяне на ефекта от прилаганите смекчаващи мерки;  

•  Проучване за ерозия на брегове и дъно. 
 

2. Подобряване на мониторинга на повърхностните води.  
Проучвателният мониторинг е предвиден в 17 водни тела в неизвестно състояние 

поради липса на представителни пунктове за мониторинг на биологичните елементи за 
качество. Водните тела принадлежат към речен тип тип R13 Малки и средни равнинни 
реки с фин субстрат в ЕР7 и типR14 Суб-средиземноморски реки и имат специфични 
особености, които затрудняват извършването на представително пробонабиране на 
БЕК.  

 
3. Проучвания за установяване на замърсяване на повърхностни и подземни 

води.  
В тази мярка за проучвателен мониторинг са включени следните дейности: 

• Прилагане на програма за проучвателен мониторинг във връзка с определяне на 
капацитета на водните тела на територията на Източнобеломорски район към натиск от 
сладководно рибовъдство в садки. За целта ще се прилага създадената методика по 
проект FISHFARMING за оценка на капацитета на язовирите за производство на риба в 
садки; 

• Проучване на замърсявания, вкл. фонови замърсявания, на подземни води; 
• Идентифицаране на причините за влошаване на състоянието на водните тела 

при неизвестен източник на натиск; 
• Проучване влиянието на дифузното замъряване от селско- и/или горско 

стопанствои прилагане на подходящ модел за количествена оценка на въздействието 
от идинтифицирания натиск от дифузни източници; 

• Проучване на степента на въздействие от локалнипроизводствени ПСОВ; 
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• Провеждане на мониторинг за установяване въздействието на минната дейност 
върху повърхностни и подземни води; 

• Проучване разпространението на инвазивни биологични видове и тяхното 
въздействие върху екологичното състояние (потенциал) на водните тела и 
природозащитния статус на защитените зони по Натура 2000 – ЕСИФ; 

• Развитие на информационната система за УВ с разработване и въвеждане на 
статистически инструменти за осигуряване качеството  на резултатите от мониторинга 
на БЕК, оценката на екологичното състояние/потенциал и определяне на екологичния 
ефект от планираните мерки в ПУРБ – ЕСИФ/ИАОС, БД; 

• Разработване на методологии за определяне на капацитета на водните тела да 
бъдат подложени на антропогенен натиск, който не предизвиква значимо въздействие 
(по-лошо от добро състояние). 

 
 Освен програмите за мониторинг в съответствие с РДВ (контролен, оперативен и 
проучвателен) във втория ПУРБ на ИБР са предвидени и допълнителни програми за 
мониторинг с цел осигуряване на достатъчно информация за състоянието на водните 
тела: 
 

Г. Вътрешен мониторинг.  
При него се извършва анализ на един биологичен елемент, чувствителен към 

промени в качеството на водите (обикновено макрозообентос и по-рядко фитобентос 
или макрофити), съчетан с полево измерване на общи физикохимични показатели. По 
тази програма всяка година се провеждат допълнителни анализи на БЕК в 110-150 
мониторингови пункта. Допълнителен елемент от тази програма е мониторингът на 
замърсяване с твърди битови и промишлени отпадъци, който се оценя по следната 
скала: 

 
Стойност  Степен на замърсяване с твърди отпадъци 

1 отсъствие 
2 единично замърсяване  
3 равномерно замърсяване без натрупване 
4 равномерно замърсяване с натрупване на групи 
5 масово натрупване 

 
Д. Програма за мониторинг на седименти и биота. 
Във връзка с подготовката на втория ПУРБ при изпълнението на различни 

проекти, обществени поръчки и научни разработки на територията на ИБР са 
проведени изследвания за акумулация на приоритетни вещества и специфични 
замърсители в биота и седименти. В тези изследвания са включени 4 язовира и 32 
речни водните тела с промишлено замърсяване от рудодобив и преработка на метални 
руди, големи населени места и селско стопанство. Извършен е анализ за акумулацията 
на 11 метала и металоида и 44 органични вещества в различни тъкани и органи 
(мускул, хриле, черен дроб) на най-често срещаните видове риба в реки и язовири, 
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представители на различни трофични звена във водните екосистеми (мряна, кефал, 
шаран, бабушка, костур и др.). Установени са следните по-важни резултати: 

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

• В изследваните язовири Тополница, Студен кладенец и Кърджали са 
констатирани са завишени концинтрации на хром (Cr),никел (Ni), олово (Pb – само в 
яз.Тополница; 

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

Данните от извършените анализи за акумулация на приоритетни и специфични 
вещества през първия ПУРБ са използвани при подготовката на програма за 
мониторинг на приоритетни вещества в матрици „седимент“ и „биота“, която ще се 
изпълнява в периода 2018-2021 г. Програмата включва 38 мониторингови пункта – 33 
на реки и 5 в язовири.  
 
 Е. Собствен мониторинг.  
 Собственият мониторинг се извършва от лицата, на които са предоставени права 
за водовземане или ползване на водни обекти в съответствие с условията в издадените 
разрешителни и одобрените планове за собствен мониторинг. Мониторингът включва 
наблюдения за 1) количеството и качеството на водите и 2) количеството на 
отпадъчните води и концентрацията на емитираните замърсители. Изискванията за 
подготовка и изпълнение на плановете за собствен мониторинг са регламентирани в 
Наредба 1 от 2011 г.  и за мониторинг на водите и включват следните елементи. Целта 
на собствения мониторинг е да осигури необходимата информация за оценката на 
прякото въздействие от конкретната дейност, за която е издадено разрешително, върху 
засегнатите водните тела.  
 
 Ж. Описание на мрежите за мониторинг. 

Мрежата за контролен мониторинг на територията на ИБР се състои от 36 
пункта, като включва 11 пункта с референтни условия, 4 пункта в трансгранични водни 
тела  и 22 пункта за оценка на състоянието на водите в значими водосбори или водни 
тела  (язовири) в района за басейново управление. На територията на ИБР са 
инсталирани 7 автоматични станции за измерване на основни физикохимични и 
хидрометеорологични показатели по проект към МОСВ, реализиран през 2009 г. и 
финансиран от програма ФАР. 

Мрежата за оперативен мониторингна територията на ИБР се състои от 221 
пункта, разположени във водни тела, за които съществува риск за постигане на 
определените цели в ПУРБ и са констатирани отклонения от стандартите за добро 
екологично и химично състояние.  

Мрежата за хидробиологичен мониторинг включва 698 пункта за 
хидробиологичен мониторинг на реки, над 500 от които образуват мрежата за 
вътрешен мониторинг . Големият брой на пунктовете за вътрешен мониторинг (средно 
по 2 допълнителни пункта във всяко речно водно тяло) осигурява детйлна информация 
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за оценката на  състоянието на водните тела, както и за промените в конкретни 
участъци от водното тяло. 

Трансгранична мрежа за мониторинг на повърхностни води 
В процеса на трансгранична координация с Гърция и Турция при разработване 

на ПУРБ от страна на България е представено предложение за трансгранична програма 
за мониторинг, която включва съществуващата мрежа от мониторингови пунктове на 
територията на двете страни в басейните на р. Марица, р. Арда, р. Тунджа и р. Бяла. 
Предложени са параметри, които ще бъдат наблюдавани, както и честота и период за 
провеждане на мониторинг. 

Мрежа за количествен мониторинг на повърхностни води в ИБР  
Опорна хидрометрична мрежа 
Опорната хидрометрична мрежа в ИБР се управлява и поддържа от НИМХ – 

филиал Пловдив и разполага със 71 хидрометрични (ХМС) и 118 метеорологични 
станции (8 синоптични, 35 климатични и 75 дъждомерни станции). От тези станции 49 
са автоматични - 21 хидроложкии 28 метеорологични. Данните от тях се получават 
автоматично през GSM, интернет или радио-връзка. 

На територията на ИБР от НИМХ - филиал Пловдив се поддържа 
агрометеорологична мрежа от 9 агростанции, 2 лесофенологични и 15 фенологични 
пункта в цяла Южна България. По стандартна методика се събира информация за над 
200 показателя: параметри на растителната покривка и оценка за състоянието на 
агроекосистемите; регистрация на проведените мероприятия; измерване параметрите 
на постилащата. 

Ведомствена хидрометрична мрежа на територията на ИБР включва станции, 
поддържани от предприятие “Язовири и каскади” при «НЕК» ЕАД и “Напоителни 
системи» ЕАД. Предприятие “Язовири и каскади” има изградена ведомствена 
хидрометеорологична мрежа, включваща 156 хидрометрични, 16 климатични, 45 
дъждомерни и 12 снегомерни станции. С тях се наблюдения на във водосборите на 
язовирите, като резултатите от тези наблюдения се обработват за нуждите на 
експлоатацията и поддържането на хидротехническите съоръжения. 

Във връзка със събирането на ежедневна информация за 
хидрометеорологичната обстановка клоновете на „Напоителни системи” ЕАД на 
територията на ИБР разполагат с ведомствена мониторингова мрежа от 43 станции 
(дъждомерни, ХМС). 

Система за прогнозиране на наводненията и ранно предупреждение 
За намаляване на риска от наводнения в рамките на два проекта е изградена 

система за прогнозиране на наводненията и ранно предупреждение на територията на 
три речни басейна в Източнобеломорски район: Марица, Тунджа и Арда.Създадена е 
мрежа от 12 нови хидрометрични станции и 17 автоматични дъждомерни станции в 
басейните на р.Марица и р.Тунджа, както и 11 телеметрични хидрологични и 
метеорологични станции и оборудване на територията на България и Гърция в басейна 
на р.Арда, в които се извършва постоянно наблюдение на речните нива и водни 
количества. За избраните контролни точки ежедневно се издава бюлетин за следене на 
ниво и степен на опасност; оперативни средства за оценка на променливостта на 
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компонентите на хидроложкия цикъл. Създаден е и модел за прогнозиране на речния 
отток в асейна на р.Арда, като е отчетено влиянието на трите големи язовира от 
каскада „Арда”. 
 
 

4.1.2. Оценка на екологично състояние /потенциал на повърхностните водни 
тела 

Оценката се извършва по следните елементи за качество: биологични, физико-
химични (общи показатели и специфични замърсители) и хидроморфологични в 
съответствие с изискванията в Приложение V на РДВ и Ръководство № 6. 

При класификацията на екологичното състояние (ЕС) на повърхностните водни 
тела се използва предложената в Приложение Vна РДВ скала, като всяка от петте 
степени се изобразявас показаните в таблицата цветове: 

 
Класификация и означения на екологичното състояние 

Отлично 
(High) 

Добро 
(Good) 

Умерено 
(Moderate) 

Лошо 
(Poor) 

Много лошо 
(Bad) 

1 2 3 4 5 
 

При липса на данни от проведен мониторинг за елементите за качество, 
определящи екологичното състояние то се определя като „неизвестно” и се отбелязва 
в сив цвяг. 

Класификацията на ЕС включва оценка на: 
• Състоянието на биологичните елементи за качество (БЕК) – за всяка от 

петте степени; 
• Състоянието на физико-химичните елементи за качество (ФХЕК -общи 

показатели и специфични замърсители) – за разграничаване на отлично, добро и 
умерено състояние; 

• Хидроморфологичните елементи за качество - за разграничаване на 
отлично от добро състояние. 

 
Групи показатели за оценка елементите на качество 

ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ 

БИОЛОГИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ ФИЗИКОХИМИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ ХИДРОМОРФОЛОГИЧНИ 
ЕЛЕМЕНТИ 

H Фитопланктон 
Макрофити  
Фитобентос 
Макрозообентос 
Риби 

H Общи показатели 
Специфични замърсители 

H Хидрологичен режим 
Морфологични условия 
Непрекъснатост на реката 

G G G 
M M  
P  
B 

  
 Крайната оценка на ЕС се определя от елемента за качество в най-лошо 
състояние по правилото “one out – all out”. 
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Класификационна система за оценка на екологично състояние/потенциал 
 При оценката на екологичното състояние/потенциал се използва приетата 
класификационна система в България (Наредба Н-4 за характеризиране на 
повърхностни води, ДВ брой 79, от 23.9.2014 г.).  
 Класификационната система е в процес на актуализиране в рамките на 
изпълнението на две обществени поръчки:  

o за  интеркалибрация на методите за анализ на БЕК за общите европейски 
типове реки и езера; 

o за валидиране на типологията и класификационната система за 
националните типове реки, езера и преходни води.   

През 2015 г. е разработен подход за оценка на екологичното състояние и 
екологичния потенциал, който е използван при атуализирането на ПУРБ на 
Източнобеломорски район. 

 
Оценката на биологичните елементи за качество е водеща при определяне на 

екологичното състояние на водните тела. Тя се извършва по нормативно приети 
типово-специфични 5-степенни скали за оценка на екологично състояние по избрани 
индекси/метрики на биологичните елементи фитопланктон (езера/язовири), 
фитобентос (реки), макрофити, макрозообентос (реки) и рибна фауна (реки).  

В периода 2011-2016 г. България предприе активни действия за разработване и 
интеркалибрация на методите за анализ на БЕК в рамките на действащите Географски 
интеркалибрационни групи (ГИГ) или като самостоятелна процедура в групите, 
завършили своята дейност (в съответствие с Ръководство № 30 от 2015 г.). Освен в 
първоначално идентифицираните ГИГ (Черноморска ГИГ, Източноконтинентална ГИГ  
за реки и езера, Кръстосана ГИГ Много големи реки, р.Дунав и Кръстосана ГИГ за рибна 
фауна, Дунавска група) България допълнително се включи и в Средиземноморската ГИГ 
за реки, както и в Кръстосана ГИГ за рибна фауна, Средиземноморска група с данни за 
всички БЕК от БГ тип R14, на територията на Екорегион 7. 

Във връзка с оценката на екологичния потенциал на СМВТ/ИВТи в процеса на 
приемане на обща методология на европейско ниво за определяне на добър 
екологичен потенциал (ДЕП) в България е разработена Концепция за определяне на 
ДЕП. Концепцията отразява възприетия подход от РГ «ЕКОСТАТ» към ЕК, който се 
основава на т.нар. "Прага метод " или "подход на смекчаващите мерки". В процеса на 
интеркалибрация в България е разработено Ръководство за определяне СМВТ и 
прилагане на изискванията за определяне на ДЕП. В подхода е представена 
подробна информация за идентифицираните смекчаващи мерки във връзка с 
различните форми на ХМ-натиск и тяхното въздействие при отделните групите СМВТ, 
предизвикани от ползването им за стопански цели. 
 

Оценка на физикохимичните елементи за качество 
 Оценката на физикохимичните елементи за качество се извършва по приетата 
класификационна система за оценка на екологично състояние за общите ФХ –
показатели (Приложение № 6 към чл. 12, ал. 4, част Б - Физикохимични елементи за 
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качество към Наредба Н-4 за характеризиране на повърхностни води, ДВ брой 79, от 
23.9.2014 г.). 
 При определяне на състоянието на водното тяло по отношение на 
поддържащите физико-химични елементи за качество посочените стойности в 
класификационната система за всеки отделен ФХЕК се използват като: 

• гранични стойности при оценката на качеството на водите в единични проби; 
• средногодишни стойности (СГС) при оценката на екологичното състоянието на 

водните тела (при наличие най-малко на 4 резултата годишно, разпределени в 4-те 
годишни сезона).  

 
Оценка на специфични замърсители 

 Оценката на екологичното състояние по специфични замърсители се извършва в 
съответствие с нормативните определения в Приложение V на РДВ , транспонирани в 
Наредба Н-4 за характеризиране на повърхностните води и разработените национални 
СКОС за веществата в Приложение 7 към чл. 12, ал. 4 на същата наредба. 
 При установени концентрации на специфични замърсители, които са по-ниски от 
СКОС на база средногодишна стойност (СГС) се определя добро състояние за 
конкретния замърсител. При СГС по-високи от СКОС състоянието се определя като по-
лошо от добро. Нормативните определения за отлично състояние (концентрации по-
ниски от границата на откриване на метода, която е най-малко 30% < СКОС) се прилагат 
при проверка на референтни условия. 

 
Оценка на хидроморфологичните елементи за качество 

 В България липсва утвърдена методика за оценка на хидроморфологичните 
елементи за качество, поради което състоянието на ХМ елементи по данни от 
извършен мониторинг се определя по експертна преценка. Отлично състояние се 
определя, когато не се наблюдават или са налице незначителни отклонения от 
естествените условия (при валидиране на определените референтни условия в 
избраните рефернтни места). Във всички останали случаи се определя добро 
състояние, като за водните тела, в които има значимо въздействие върху БЕК, 
индикативни за ХМ натиск се провежда тест за определяне на силномодифицирани 
водни тела. 
 

Обобщена оценка на екологичното състояние за водното тяло 
 Общата оценка на водното тяло се извършва на база на годишна оценка на 
данните от мониторинг, което позволява да се проследи тенденцията в състоянието 
водното тяло. Данните от 1 до 2 предходни години могат да бъдат използвани при 
оценката, когато за определени елементи за качество не е провеждан мониторинг през 
същата година и останалите елементи не показват промяна на състоянието от 
предходните години. 

 
Резултати от оценката на екологичното състояние/потенциал на водните тела 

на територията на ИБР. 
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В таблицата по-долу са представени обобщени резултати от оценката на 
екологичното състояние/потенциал на повърхностните водни тела в ИБР по речни 
басейни за 2014 година. Анализът на резултатите показва, че телата в отлично и добро 
екологично състояние са  съответно  6% и 34% от общия брой водни тела. Водните тела 
в умерено състояние са 112 или 36%, в лошо- 26 водни тела или 8%, а в много лошо 
състояние - 12 водни тела или 4% от общия брой водни тела на територията на ИБР. В 
периода на първият ПУРБ за 38 водни тела (12%)  не е провеждан мониторинг  и те са в 
неизвестно екологично състояние/потенциал. 

 
Екологично състояние/потенциал на повърхностните водни тела  на 

територията на ИБР за 2014 г. 

Речен басейн Марица Тунджа 
 

Арда Бяла ИБР 

Ек
ол

ог
ич

но
  с

ъс
то

ян
ие

/ 
по

те
нц

иа
л 

Отлично 8 8 2 0 18 

Добро 71 16 16 2 105 

Умерено 63 28 21 0 112 

Лошо 21 5 0 0 26 

Много лошо 11 1 0 0 12 

Неизвестно 29 5 4 0 38 

Брой ВТ 203 64 43 2 311 
 
При сравняване на резултатите за екологично състояние/потенциал през 2009 г. 

и 2014 г. се констатира подобряване на екологичното състояние: 
o през 2009 година 101 водни тела са в добро и отлично състояние, а през 

2014 година техният брой е 123; 
o През 2014 г. е увеличен броят на водните тела в умерено 

състояние/потенциал: 112, докато през 2009 г. техният брой е 96. Увеличеният брой е 
резултат от подобрение на състоянието при телата в лошо и моного лошо състояние. 

o През 2009 г. водните тела в лошо състояние са 57 или 18%, като  през 
2014 г. се констатира намаляване на броя на водните тела- 26 или 8%. Значително по-
малко през 2014 г. са водните тела в много лошо екологично състояние – 12 ВТ, в 
сравнение с 2009 г. - 54 ВТ. 

 
• Общият брой на водните тела, при които се наблюдава положителна 
тенденция в екологичното състояние е 112, което е повече от 30% от всички водни 
тела на територията на ИБР. Основните причини, които водят до този положителен 
ефект са следните: 

подобряване на състоянието по биологични елементи – 53 ВТ; 
подобряване на състоянието по ФХ елементи – 50 ВТ. В 21 от случаите това се 

дължи на по-добри резултати от мониторинг, а 29 – от прилагането на разработената 
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класификационна система и новия начин на оценка в периода на ПУРБ. Може да се 
отбележи, че подобрението на ФХ състояние корелира напълно със степента на 
подобрение на състоянието на БЕК; 

повишаване качеството на водите в питейните водни тела – за 20 ВТ се 
наблюдава постигане на добро състояние; 

• Не се наблюдават водни тела, преминали от «много лошо» в «добро» 
състояние, което означава, че в рамките на един цикъл на ПУРБ, дори при изпълнение 
на програмата от мерки, не може да се очаква бърз ефект, водещ до постигане на 
добро състояние. 
 

Като нова категория водни тела са посочени тези, за които екологичното 
състояние е неизвестно. В тази група попадат следните водни тела: 

• 21 язовира, включени в програмата за  проучвателен мониторинг за 
оценка на натиска и въздействието от рибовъдни дейности за които в периода на 
консултации ще бъде подготвена методология за оценка на екологичния потенциал в 
зависимост от предназначението им като СМВТ. При тях състоянието по 
класификационната система е определено като лошо, но тепърва предстои неговата 
актуализация, както и планиране на мерки за ограничаване на дифузното замърсяване 
от селско стопански дейности, рибовъдство и нерегламентирано замърсяване от 
населени места. 
 

4.1.3. Оценка на химичното състояние на повърхностните води 
 Оцeнката на химичното състояние на повърхностните води е извършена по 
установените концентрации на приоритетни вещества в съответствие със списъка и 
стандартите в Директива 2008/105/ЕО за СКОС на приоритетни вещества и някои други 
замърсители. Директирвата е транспонирана в българското законодателство чрез 
Наредба от 2010 г. за стандарти за качество на околната среда за приоритетни 
вещества и някои други замърсители. 
 Съгласно нормативните дефиниции в Приложение V на РДВ оценката на 
химичното състояние се извършва в две степени – „добро” и „лошо”. 
 

Химично състояние 

Добро 
Good 

Лошо 
Bad 

 
 При оценката на химичното състояние са използвани следните критерии: 

1) Оценката на химичното състоянието се извършвапо данни от проведен 
мониторинг на приоритетни вещества в съответствие със стандартите за качество, посочени в 
Приложение № 2 към чл. 2, ал. 1 от НАРЕДБАТА за стандарти за качество на околната среда 
(СКОС) за приоритетни вещества и някои други замърсители, от 1.11.2010 г., ( НАРЕДБА 
СКОС); 

2) За извършване на представителна оценка са необходими 12 резултата от 
проведен анализ в продължение на 1 година (1 път месечно); 
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3) Използваните резултати от мониторинга на приоритетни вещества в 
повърхностни води, трябва да отговарят на изискванията на Директива 2009/90/ЕО за 
определяне на техническите спецификации за химически анализ и мониторинг на 
състоянието на водите (EQSD); 

4) За данните от мониторинга, които не отговарят на Директивата 
2009/90/ЕО, се прилага приетият Подход за използване на резултатите под границата 
на количествено определяне; 

5) Добро химично състояние се определя, когато средната годишна 
стойност за количеството на всяко наблюдавано приоритетно вещество не превишава 
СГС-СКОС, посочен в Приложение 2 от Наредбата за СКОС; 

6) Лошо химично състояние се определя, когато средната годишна стойност 
за количеството на всяко наблюдавано приоритетно вещество е по-голяма от СГС-СКОС, 
посочен в Приложение 2 от Наредбата за СКОС; 

7) В неизвестно химично състояние се определят всички водни тела, в които 
не се провежда мониторинг за приоритетни вещества. Към тази група водни тела се 
отнасят и тези, в които не се извършва мониторинг на всички приоритетни вещества, 
предвидени в програмите за мониторинг;  

8) При оценката за водните тела, които не постигат добро химично 
състояние за метали и техните съединения в списъка на приоритетните вещества се 
използват естествените фонови концентрации, ако те пречат за постигане на 
съответствие със стойностите на СКОС. 

През 2016 г. при изпълнението на научно-приложна разработка е приета 
Национална методика за оценка на химичното състояние на повърхностни води, която 
ще се прилага в периода на изпълнение на втория ПУРБ на ИБР 
 
 Разлики в методологията за оценка на химичното състояние при подготовката 
на първия и втория ПУРБ.  
 При разработването на първия и втория ПУРБ оценките на химично състояние са 
извършвани в съответствие с определените СГС-СКОС в Директива 2008/105/ЕО. 
Въпреки това се наблюдават следните различия при извършване на оценките: 
 

Подготовка на 1-ви ПУРБ на ИБР Подготовка на 2-ри ПУРБ на ИБР 
Лошо химично състояние е определяно 
при единични отклонения от СКОС-СГС, 
тъй като честотата на анализ в периода 
2008-2009 г. не винаги отговаря на 
изискванията на РДВ (12 пъти годишно) и 
не са въведени  изискванията на 
Директива 2009/90/ЕО за определяне на 
техническите спецификации за химически 
анализ и мониторинг на състоянието на 
водите (EQSD). 

Оценките за химично състояние са 
извършвани на база СГС-СКОСпри 
задължително спазване на минималната 
честота за анализ и изискванията на 
Директива 2009/90/ЕО. 
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Химично състояние на повърхностните водни тела на територията на ИБР за 
2014 година. При оценката на химичното състояние на повърхностните водни тела са 
използвани данни от проведен мониторинг на приоритетни вещества в 56 водни тела 
на територията на ИБР, като за 7 е определено лошо състояние, а за 49 – добро 
състояние. За останалите 255 водни тела е определено «неизвестно състояние». 

 
Химично състояние на повърхностните водни тела в ИБР 

 
 

 
 

 

Причините за големия брой водни тела в неизвестно състояние са следните: 
• липсата на установен натиск от емисии на приоритетни вещества и проведен 

мониторинг. За по-прецизно определяне на количествата емитирани приоритетни 
вещества на територията на ИБР са проведени следните дейности по инвентаризация 
на емисиите: 

o приет е обща методология извършване на инвентаризация на емисиите, 
включващ обработка на резултатите от проведения мониторинг през 2009 и 2015 г.  

o На базата на проведения емисионен мониторинг са определени 53 емитера, 
заустващи приоритетни вещества във водосбора на ИБР – 41 индустриални емитера и 
12 канализации на агломерации (с или без изградена ПСОВ) 

o Резултатите от проведената инвентраизация на емисиите установяват 
замърсяване със следните приоритетни вещества- кадмий, олово, никел, живак, бензен 
и антрацен. В таблиците са показани резултатите от изчислените годишни товари по 
поречия и общо за целия ИБР. 

Поречие 

Изчислени годишни товари за 2009г. 
Кадмий, 

кг/год 
Олово, 
кг/год 

Никел 
кг/год 

Живак 
кг/год 

Бензен, 
кг/год 

Антрацен, 
кг/год 

Марица 736 1222 598 11.56 1.03  
Тунджа  124 153 185 5.2   

Арда 597 1048 169 7.7   
Общо 1457 2423 952 24.46 1.03  

 
 

Поречие 

Изчислени годишни товари за 2015г. 
Кадмий, 

кг/год 
Олово, 
кг/год 

Никел 
кг/год 

Живак 
кг/год 

Бензен, 
кг/год 

Антрацен, 
кг/год 

Марица 347 2483 1116 105 0.0014  
Тунджа  2.19 127 82 0.229  0.001 

Арда 248 1063 526 2.34   
Общо 597 3673 1724 107.6 0.0014 0.001 

Речни басейни Марица Тунджа Арда Бяла Общо 

Химично  
състояние 

Добро 28 9 11 1 49 

Лошо 3 0 4 0 7 

Неизвестно 172 54 28 1 255 
Брой ВТ 203 64 43 2 311 
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При анализа на резултатите от проведената оценка на химичното състояниена 

повърхностните водни тела и сравнението им с тези в ПУРБ (2010) могат да се 
направят следните изводи: 
  Броят на водните тела, които през 2009 г. са били в лошо състояние и са 
постигнали добро състояние през 2014 г. е 12. 
  Броят на водните тела в лошо химично състояние значително е намалял: от 19 
в ПУРБ – до 7 през 2014; 
  Нито едно от водните тела, определени в добро химично състояние през 2009 
г. не е променило своето състояние към лошо; 
  Същественото подбрение в химичното състояне на повърхностните водни 
тела се дължи основно на липсата установени емисии на приоритетни вещества над 
СКОС - 8 ВТ, както и на промяната на метода на оценка в съответствие с нормативните 
изисквания (използване на СГС-СКОС, а не на единични превишения) – 4 ВТ; 
  Както при подготовката на първия ПУРБ, така и в периода на неговото 
прилагане са констатирани отклонения от СГС-СКОС на приоритетни вещества само за 
метали – кадмий, олово, никел и живак (само в 1 водно тяло), които се предивикват от 
действащи и стари съоръжения за рудодобив и преработка на метали; 
 В 18 пункта е проведен мониторинг на органични замърсители от списъка на 
приоритетните вещества (пестициди), но не са констатирани резултати, които могат да 
определят водното тяло в лошо химично състояние. Регистрирани са единични случаи 
на концентрации под СГС-СКОС предимно през пролетния период на пълноводие. Този 
факт показва, че е необходимо да се промени стратегията на мониторинг, като се 
въведе първоначлен скриининг с пестициден анализатор, който провежда качествен 
анализ на 960 органични замърсители (приоритетни вещества и специфични 
замърсители). По този начин значително ще се разшири обхвата на изследваните 
замърсители и ще се стартира количествено определяне само за онези вещества, 
идентифицирани като присъстващи във водна среда; 
  Предложените промени са налагат и от големия брой на водните тела в 
неизвестно химично състояние (256).  

Във връзка с преодоляване на пропуските и липсите в провеждане на 
мониторинг на химичното състояние на повърхностни води в различни по проект BG 
16M1OP002-1.004, от Оперативна програма „Околна среда“, по който бенефициент е 
ИАОС, предстои към 2018г. да бъдат осъществени следните дейности за: 

 закупуване на лабораторно оборудване за анализ; 
 разработване и въвеждане на методи за определяне на следните 

показатели:  
• приоритетни вещества неанализирани досега - Бромиранидифенилетери, 

Трибутилтинсъединения, С10-С13 хлороалкани, фталати (DEHP) включително ди(2-етил-
хексил)фталат; 

• анализ на допълнителните приоритетни вещества от задължителния 
списък (№34-45) и веществата от списъка за наблюдение съгласно Наредба за СКОС за 
приоритетни вещества и някои други замърсители в сила от 11.12.2015 г. 
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 4.2. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ 

 Мониторингът, който се извършва за подземните води е мониторинг за 
качеството (химично състояние)  и мониторинг за количеството (количествено 
състояние). 
 

4.2.1. Мониторингови  програми  за оценка на състоянието на подземните 
води. 
 Разработването на програмите за мониторинг на подземните води има за цел 
събирането на подробна информация за оценка на количественото и химичното 
състояние на подземните водни тела на територията на ИБР. Те включват следните 
програми за мониторинг: 
• Програми за контролен и оперативен мониторинг на химичното състояние; 
• Програма за мониторинг на количественото състояние. 
  

Мрежи за мониторинг и програми за мониторинг изпълнявани в периода 
на първите ПУРБ (на база на които е изпълнена оценката на състоянието) 
 Националната мрежа за мониторинг на химичното състояниена подземните 
води в Източнобеломорски район в периода на първия ПУРБ първоначално обхваща 
97 броя хидрогеоложки пунктa, като в 53 от тях се провежда контролен мониторинг, а в 
63 – оперативен мониторинг (в 30 се провежда само оперативен мониторинг, а в 13 и 
контролен мониторинг). Впоследствие общият брой на хидрогеоложките пунктове е 
актуализиран  на 112. 
 Оценката на химичното състояние на подземни води на територията на ИБР е 
изпълнена на базата на проведения мониторинг в тези 112 хидрогеоложки пунктa, като 
са използвани данни от мониторинга и на още 3 хидрогеоложки пунктa, които са 
отпаднали от мрежите за контролен и оперативен мониторинг на химичното 
състояние, за които съществуват представителни данни в периода 2010-2014 година. 
 Мрежата за количествен мониторинг на подземните води на територията на 
ИБР в периода на първия ПУРБ включва 41 пункта (26 кладенеца и 15 извора), 
наблюдавани от НИМХ към БАН. Мрежата за мониторинг обхваща 25 водни тела като 
данните от извършения мониторинг са използвани в процеса на оценка на 
количественото състояние на подземните води. 
Мрежи и програми за мониторинг, които ще бъдат изпълнявани през периода 
на вторите ПУРБ  
 При разработването на проект на програмите за мониторинг на състоянието 
на подземните води (избор на мониторнигови пунктове, показатели и честота на 
мониторинг) за ПУРБ 2016-2021 г. е използвана приетата „Методика за планиране 
на мрежите и програмите за мониторинг на подземните води”. 
 Програмата за контролен мониторинг през втория цикъл на ПУРБ е разработена 
на база на информацията от характеризирането на подземните водни тела.Тя 
осигурява информация за оценка на дългосрочните промени в естествените условия, 
както и за оценка на степента на въздействието от антропогенната дейност. 
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 Проектът на програмата за контролен мониторинг на подземните водни тела в 
ИБР  включва 223 пункта във всички 41 водни тела.  
 Проектът на програмата за оперативен мониторинг  цели определяне на 
състоянието на водните тела, за които съществува риск да не бъдат постигнати целите 
за добро състояние. Програмата за оперативен мониторинг на подземните водни тела 
е разработена на база на извършената оценка на риска и оценка на състоянието, като 
включва 69 пункта в 20 водни тела. 
 Повечето наблюдавани мониторингови пунктове са помпени станции за 
питейно-битово водоснабдяване. 
 В програмата за контролен и оперативен мониторинг всеки отделен 
мониторингов пункт има определена схема за пробонабиране и анализиране по 
показатели разделени в следните групи: 
 І група:18 основни физико-химични показатели, които се анализират във 
всички пунктовете за подземни води сезонно (четири пъти в годината) или на 
полугодие (два пъти годишно). 
 ІІ група:4 допълнителни физико-химични показатели (нитритни йони, фосфати, 
желязо общо, манган), които се анализират само в част от мониторинговите пунктове 
сезонно (четири пъти в годината) или на полугодие (два пъти годишно). 
 ІІІ група:13 метали и металоиди, които се анализират в част от мониторинговите 
пунктове веднъж годишно през трето тримесечие. 
 ІV група: 34 органични вещества, които се анализират в ограничен брой 
мониторингови пунктове еднократно през годината. 
 За оценка на величината на натиска върху водното тяло при оперативния 
мониторинг задължително се контролират индикативните на натиска елементи за 
качество. 
 
 Програмата за количествен мониторинг на подземните води е разработена във 
връзка с критериите на приетата методика за планиране на мрежите и програмите за 
мониторинг на подземните води и резултатите от оценката за значимостта на натиска 
от водочерпене. В нея са включени  220 пункта за мониторинг в 48 водни тела.  
 Като основа на мониторинговата мрежа са използвани пунктовете, наблюдавани 
от НИМХ (113 бр.), като във водните тела и зоните със значим натиск са предвидени 
допълнителни мониторингови пунктове, чиято полева верификация ще се извърши 
съвместно с експерти от НИМХ. 
 Като основа на мониторинговата мрежа са използвани пунктовете, наблюдавани 
от НИМХ (113 бр.), като във водните тела и зоните със значим натиск са предвидени 
допълнителни (прогнозни) мониторингови пунктове, чиято полева верификация ще се 
извърши съвместно с експерти от НИМХ, като изграждането им се предвижда да бъде 
изпълнено в периода на втория ПУРБ. 
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4.2.2. Оценка на химичното състояние на подземните води 

 Подход за определяне на химично състояние на подземните водни тела 
 Оценката на химичното състояние на ПВТ е дадена в две категории – добро и 
лошо, които на картите са оцветени съответно в зелено и червено.  

Химично състояние 

Добро Лошо 

  
 Подходът за  оценка на химичното състояние на подземните водни телае 
разработeн в съответствие с изискванията на Директива 2000/60/ЕС (РДВ), Директива 
2006/118/ЕО за опазване на подземните води от замърсяване и влошаване, Наредба № 
1 за проучване, ползване и опазване на подземните води, Ръководство № 18 за 
състоянието на подземните води и оценка на тенденциите, Ръководство № 17 
запредотвратяване или ограничаване напреките и непреките отвеждания и 
Ръководството за докладване по РДВ през 2016 г. 
 Процедурата за оценка на химическото състояние на ПВТ включва няколко 
теста:  
 Тест: Обща оценка на химичното състояние на ПВТ:  27 бр. ПВТ са определени 
в добро химично състояние, а 14 бр. ПВТ са определени в лошо химично състояние: 
Установени са повишени концентрации на релевантни стойности над стандарт и  
определени прагови стойности при следните замърсители и показатели на  
замърсяване: желязо, нитрати, фосфати, магнезий, хлориди, манган, амониеви йони, 
калций, твърдост (обща), сулфати, натрий, перманганатна окисляемост; 
 Тест: Интрузии на солени или замърсени води: няма интрузия; 
 Тест:  Значимо влошаване на екологично или химично състояние на 
повърхностни водни тела, причинено от пренос на замърсители от ПВТ: неприложимо 
(няма информация за товар в повърхностните води); 
 Тест:   Значимо влошаване на състоянието на земни екосистеми, зависещи от 
подземните води, поради пренасянето на замърсители от ПВТ: неприложимо; 
 Тест:   Влошаване на качествата на подземните води, пердназначени за 
питейно-битово водоснабдяване: 17 бр. зони за защита на подземни води, 
предназначени за питейно-битово водоснабдяване  са определени в добро химично  
състояние, а 13 бр. зони за защита на подземни води, предназначени за питейно-
битово водоснабдяване са определени в лошо химично състояние, т.е. в тези зони 
(ПВТ)в едно или повече водовземни съоръжения/системи, чрез които се черпи вода за  
питейно-битово водоснабдяване данните от мониторинга на необработената вода  
показват превишение на средно годишните концентрации  над стандарт за качество на  
питейните води и определена прагова стойност за едно или повече от  следните  
замърсяващи вещества или показатели на замърсяване: нитрати, фосфати, магнезий,  
хлориди, желязо, манган, амониеви йони, калций, твърдост (обща), сулфати, натрий . 
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Няма мониторингови пунктове, черпещи вода за питейно-битово водоснабдяване – в 
11 бр. ПВТ. 
 Резултати  от определяне на химично състояние на подземните водни тела. 
От общо 41 ПВТ 23 (56%) са в добро, а 18 (44%) – в лошо химическо 
състояние.Констатирани са отклонения по следните показатели: желязо, нитрати, 
фосфати, магнезий, хлориди, манган, амониеви йони, калций, твърдост (обща), 
сулфати, натрий, перманганатна окисляемост. 
 

Списък на подземните водни тела в лошо химично състояние в ИБР 
№  Код ПВТ Име ПВТ 
1 BG3G000000Q001 Порови води в Кватернер - Пирдоп - Златишка котловина 
2 BG3G000000Q004 Порови води в Кватернер - Твърдишка котловина 
3 BG3G00000NQ005 Порови води в Неоген - Кватернер - Сунгурларско - Карнобатска котловина 
4 BG3G00000NQ006 Порови води в Неоген - Кватернер - Ихтиманска котловина 
5 BG3G00000NQ007 Порови води в Неоген - Кватернер - котловина Долна баня - Костенец 
6 BG3G00000NQ009 Порови води в Неоген - Кватернер - Хасково 
7 BG3G000000Q012 Порови води в Кватернер - Марица Изток 
8 BG3G000000Q013 Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина 
9 BG3G00000NQ015 Порови води в Неоген - Кватернер - Сливенско- Стралджанска област 

10 BG3G00000NQ018 Порови води в Неоген - Кватернер -  Пазарджик - Пловдивския район 
11 BG3G00000NQ054 Порови води в Неоген - Кватернер - Ямбол - Елхово 
12 BG3G0000PgN019 Порови води в Палеоген - Неоген - Марица Изток 
13 BG3G0000PgN026 Карстови води - Чирпан - Димитровград 
14 BG3G0PzK2Pg027 Пукнатинни води - масив Шипка - Сливен 
15 BG3G0000T12034 Карстови води - Тополовградски масив 
16 BG3G0000T13035 Карстови води - Св. Илийски комплекс 
17 BG3G00000Pt044 Пукнатинни води - Западно- и централнобалкански масив 
18 BG3G00000Pt047 Пукнатинни води - Западно Родопски комплекс 

 
 Оценка на тенденциите и обръщане на тенденциите 
 Оценка на тенденциите е извършена за подземните водни тела, определени в риск 
по отношение на химичното състояние по данните от мониторинга, в които е установено 
устойчиво изменение на концентрациите на замърсителите 
илипоказателитеназамърсяване, допринасящи за този риск. Изследването на 
тенденциите за повишаване на концентрацията на замърсяващи вещества и показатели 
на замърсяване показва наличието на възходящи тенденции в 7 броя мониторингови 
пунктове в 4 броя ПВТ: BG3G00000NQ007, BG3G00000NQ015, BG3G00000NQ054, 
BG3G0000PgN026. Направената статистическа оценка на значимостта на установените 
тенденции показва, че не саналице значими възходящи тенденции. За подземните водни 
тела, в които са установени възходящи тенденции е планиран мониторинг на тенденциите 
с по-голяма честота за осигуряване на необходимите данни за оценка на тенденциите и 
тяхната значимост. 
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4.2.3. Оценка на количественото състояние на подземните води 

Оценка на количественото състояние на подземните води е извършена само за 
ПВТ, определени в риск. Съгласно приетия подход водните тела, за които не е 
идентифициран риск от водочерпене са определени в добро състояние. 
При оценката на количественото състояние е използван одобрения подход , включващ 
прилагане на следните тестове:  
 

• Тест “Воден баланс” 
За определянето на количественото състояние на подземните водни тела е 

използван методът на водния баланс (разполагаеми ресурси минус общото годишно 
черпене от ПВТ по данни от издаденинте разрешителни за водовземане и от 
кладенците за собствени потребности на граждани), описан в използвания подход. По 
тези данни и използвания балансов метод 2 от общо 48 подземни водни тела са 
определени в лошо количествено състояние: 

o BG3G000000Q017 Порови води в Кватернер - Ямбол – Елхово; 
o BG3G00000NQ018 Порови води в Неоген - Кватернер -  Пазарджик 

Пловдивския район. 
След преразглеждане на границите на подземните водни тела в ИБР и 

използване на данни от реално ползваните водни количества оценката за 
количественото състояние на посочените водни тела бе променена от лошо в добро 
състояние по следните причини: 

Поради сходните характеристики и невъзможност точно да се определи 
границата между водните тела BG3G000000N014 Порови води в Неоген - Ямбол – 
Елхово иBG3G000000Q017 Порови води в Кватернер - Ямбол – Елховоте бяха 
обединени в едно водно тяло - BG3G00000NQ054 Порови води в Неоген - Кватернер - 
Ямбол – Елхово. Общият ресурс на новото водното тяло и извършената справка за 
реално черпените от него водни количества определят добро количествено състояние; 

Данните за реално ползвания водин ресурс от ПВТBG3G00000NQ018 Порови 
води в Неоген - Кватернер -  Пазарджик Пловдивския район показват, че на настоящия 
етап се използват около 83% от определения разполагаем ресурс, което определя 
неговото добро количествено състояние. Въпреки това то остава в риск за непостигане 
на целите по РДВ и затова в периода на втория ПУРБ е предвидена мярка за 
преразглеждане на издадените разрешителни за водовземане от подземни води на 
територията на това ПВТ. 

• Тест „Поток повърхностни води” 
Този тест отчита дали в определени участъци натискът от черпене на подземни води 
има значително въздействие върху отделните повърхностни водни тела,след като са 
взети предвид всички други източници на натиск върху тях. Тъй като в настоящия 
момент не е определено допустимо за черпене водно количество в рамките на 
водосбора на повърхностното водно тяло, не е извършвана оценка по този тест. 

• Тест „Сухоземни екосистеми, зависими от подземни води» 
Този тест отчита дали са осигурени количеството вода или необходимо ниво за 
поддържане на сухоземните екосистеми зависещи от подземните води.  
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На база на извършения анализ е установено влиянието от четири системи със 
значим натиск връху три екосистеми зависещи от подземни води с кодове  3150,  6510, 
6430, попадащи в две зони за защита на водите. 

• Тест „Интрузия на солени или замърсени води” 
Тестът е приложим за ПВТ, в които е установено проникване на замърсени 

повърхностни води, за които резултатите от мониторинга показват завишена 
(спрямо стандарта за качество на околната среда /СКОС/) средногодишна 
концентрация на замърсяващи вещества.При оценката се взима предвид 
въздействието на водовземането (черпенето) от ПВТ в района на интрузията. 
 
 

4.3. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА ЗОНИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА 
ВОДИТЕ 
 

4.3.1. Мониторингови  програми  и  мрежи при зоните за защита на водите 
  Програмите за мониторинг за някои ЗЗВ са самостоятелни поради спецификата 
на мрежата от мониторингови пунктове и показателите за мониторинг. За други ЗЗВ 
програмите са интегрирани в тези за контролен и оперативен мониторинг, тъй като се 
наблюдават параметри, използвани и при оценката на състоянието на повърхностните 
водни тела. 
 Описание на мрежите за мониторинг 
 За осигурявене на информация за състоянието на определени ЗЗВ се използват 
самостоятелни мрежи от мониторингови пунктове поради специфичното 
разположение на конкретните зони: 
  програма за мониторинг на повърхностните води, предназначени за питейно-
битово водоснабдяване (обикновено разположени в места без антропогенен натиск); 
 програма за мониторинг на водите за къпане.  
 При възможност някои от пунктовете за мониторинг в посочените зони съвпадат 
с тези от програмите за контролен и оперативен мониторинг (напр. в питейни язовири, 
които са самостоятелни водни тела, зони за къпане в района на мониторингови 
пунктове за оперативен/контролен мониторинг и др.). 
 При други ЗЗВ програмите за мониторинг използват съществуващите мрежи за 
контролен и оперативен мониторинг:  
 програма за мониторинг на замърсяването с нитрати от земеделски 
източници; 
 програма за мониторинг на качеството на водите за обитаване от риби и 
черупкови организми; 
 Мониторингът на ЗЗВ по „Натура 2000” за видовете и местообитанията, 
зависими от водите и водните екосистеми се изпълнява в самостоятелна мрежа от 
места за наблюдение в рамките на Националната система за мониторинг на 
биологичното разнообразие (НСМБР). В нея се наблюдават биологични обекти, както и 
абиотични компоненти свързани с водите (качество на води от реки и езера), като 
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данните от провеждания мониторинг на води в НСМОС е подходящо да бъдат 
използвани при оценката на БПС за местообитанията и видовете от „Натура 2000”. 
 
 Мониторинг на води за консумация от човека 

Мониторинг на повърхностни питейни водни тела 
 На територията на ИБР са определени 64 водни повърхностни водни тела за 
питейно водоснабдяване, в които са разположени 97 водоизточника. Някои от водните 
тела, за които е имало намерения да бъдат ползвани за ПБВ и са обявени за питейни в 
Първия ПУРБ, не се използват като такива (яз.Тракиец, яз. Аламовци). Затова те са 
изключени от регистъра повърхностните питейни водни тела. Язовир Въча, за който се 
обсъждат възможностите за използване за ПБВ е включен в този регистър.  Други 
водни тела са предложени като питейни, поради издаване на разрешителни за 
водоползване с цел ПБВ (яз. Батак 
 Мрежата за мониторинг на повърхностни питейни водни тела включва всички 
водоизточници, като честотата и показателите за анализ се оперделят в съответствие с 
Наредба 12/2002 г. за качествените изисквания към повърхностни води, 
предназначени за питейно-битово водоснабдяване. 
 При подготовката на мониторинговите програми за повърхностните питейни 
водни тела са приложени критерии за групиране с цел оптимизиране на мониторинга и 
достоверно използване на резултатите при оценката на състоянието.  В резултат на 
този процес са обособени 2 групи водни тела: 

o 10 ВТ с 11 водоизточника за ПБВ, които се наблюдават самостоятелно 
(резултатитеот мониторингане могат да бъдатпрехвърляни към другиводни тела); 

o 54 ВТ с 86 водоизточника за ПБВ, които се обособяват в групи, в рамките на 
които се избират представителни водни тела, провежда се мониторинг на ротационен 
принцип в периода на ПУРБ и резултатите се използват за оценка на състоянието на 
всички тела от групата. 

 
Мониторинг на повърхностни питейни водни тела 

 
 

№ 
Код на 

защитената 
територия 

Нов код на 
защитената 
територия 

Нов код на 
водното тяло 

Име на 
водното тяло   Водоизточник 

 
1 BG3DSWMA10 BG3DSWMA900L205 BG3MA900L205 яз. Белмекен 1 кан. 

Джаферица 
 
 
 

2 
BG3DSWMA17 BG3DSWMA800R173 BG3MA800R173 

р.Златишка от 
извори до гр. 
Златица (Кору 

дере - ПБВ ) 

2 р. Куру дере 

3 р. Санър дере 

3  BG3DSWMA800R172 BG3MA800R172 

Река 
Пирдопска от 
извори до гр. 
Пирдоп 

4 р.Славци 
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№ 

Код на 
защитената 
територия 

Нов код на 
защитената 
територия 

Нов код на 
водното тяло 

Име на 
водното тяло   Водоизточник 

 
4 BG3DSWMA31 BG3DSWMA600L138 BG3MA600L138 

яз.Голям 
Беглик 5 яз. Голям 

Беглик 
 

5 BG3DSWMA48 BG3DSWMA600L133 BG3MA600L133 Яз. Въча 6 р.Въча 

 
6   BG3DSWMA900L192 BG3MA900L192 Язовир Батак 7 

събирателна 
деривация 

"Бистрица"* 
 

7 BG3DSWAR04 BG3DSWAR600L025 BG3AR600L025 
Яз. Боровица – 

ПБВ 8 яз. Боровица 

 
8 BG3DSWAR08 BG3DSWAR400R037 BG3AR400R037 

Р. Казаците - 
ПБВ 9 р. Казаците 

 
 
 

9 
BG3DSWAR06 BG3DSWAR300R013 BG3AR300R013 

р. Козма дере 
(приток на 

Буюк дере) до 
водохващане 

за ПБВ 

10 р. Козма дере 

 
10 BG3DSWTU07 BG3DSWTU700L030 BG3TU700L030 

яз. Асеновец – 
ПБВ 11 яз. Асеновец 

 
Брой на питейните водните тела и питейни водохващания 

Основни групи Групи Брой  
водни тела 

Брой 
ПБВ 

Старопланинска група Група Тополница 7 9 
Група Стряма 6 6 
Група Тунджа 6 6 

Група Средна гора Група Средна гора – планински ПБВ 5 8 
Група Средна гора – полупланински ПБВ 11 14 

Рило-Родопска група Група Рила 4 9 
Група Родопи – Марица 10 23 
Група Родопи – Арда 5 11 

Общ брой водни тела и питейни водоизточници 54 86 
 
 Планирането на програмите за мониторинг в съответните групи от 
повърхностни водни тела се извършва по следния подход: 
• В обособените групи се извършва мониторинг на водните тела на ротационен 
принцип, като в рамките на ПУРБ във всяко водно тяло трябва да бъде извършен 
мониторинг най-малко в продължение на 1 година; 
• Един път в периода на ПУРБ в избрани представителни пунктове за мониторинг 
от всяка група водни тела се извършва анализ на пълния списък от показатели. В 
останалите мониторингови пунктове се анализира съкратен списък от показатели, 
които са най-индикативни по отношение на наблюдавани отклонения от категория А2 
по Наредба 12; 
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• Резултатите от проведения мониторинг се използват за оценка на състоянието 
на всички водни тела в групата; 
• При наблюдавани отклонения от нормите за категория А2 резултатите се 
използват само за водното тяло, в което се наблюдават тези отклонения. Тялото 
временно се изключва от общата група водни тела и се наблюдава самостоятелно, 
докато в продължение на две години не постигне състояние на водите, съответстващо 
на категория А2. 
 
 Мониторинг на подземни водни тела, определени като зони за защита на 
подземните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване  
 Програмата за мониторинг на водите в зоните за защита на питейните води за 
ПВТ включва водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване, които имат 
средноденонощен дебит над 100 м3. Пунктовете от програмата за мониторинг в зоните 
за защита на питейни води са част от програмата за контролен и оперативен 
мониторинг на подземните води. Мониторингът на химичното състояние в зони за 
защита на подземните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване на 
територията на Източнобеломорски район обхваща общо 80 броя хидрогеоложки 
пунктa. Общият брой на зоните за защита на подземните води, предназначени за 
питейно-битово водоснабдяване, които са мониторирани е 30.  

Наблюдаваните мониторингови пунктове са помпени станции за питейно-
битово водоснабдяване. 

Резултатите се сравняват с максималната стойност отПриложение № 1 към чл. 3, 
т. 2 на Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за 
питейно-битови цели.Показателите, които се наблюдават при изпълнението на тази 
програма  са идентични с гореизброените групи показатели анализирани при 
контролния мониторинг в подземните води. 
 

Мониторинг по Нитратната директива 91/676/ЕИО (за замърсяване с нитрати 
от селскостопански източници) 

Мониторинг – Нитратна директива повърхностни води 
Целта на програмата за мониторинг по нитратната директива е да да осигури 

информация за състоянието на повърхностните води, както и за провеждане на мерки 
за намаляване и предотвратяване на замърсяването на водите в следствие на 
селскостопанска дейност. 

Мониторинговата мрежа по Нитратната директива на територията на ИБР през 
първия ПУРБ бе разширена значително: от 37 пункта (33 реки и  4 язовири) – до   104 
пункта (80 реки и 24 язовири). Оптимизирането на програмата за мониторинг позволи 
да се осигурят данни за 89 водни тела, разположени в райони с развито селско 
стопанство и да се извърши по-детайлна оценка на въздействието от оказвания 
натиск.  

Параметрите и честота на мониторинг са в съответствие с изискванията на 
Нитратната Директива (91/676/ЕИО): 
 Реки – нитрати (12 пъти/год) и фосфати (4 пъти/год); 
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 Езера/язовири – нитрати (12пъти/год); общ фосфор (4пъти/год), Хлорофил А 
(4 пъти/год), Прозрачност по Секки (4 пъти/год). 
 

Мониторнгова мрежа подземни водни тела – Нитратна директива 
Програма за мониторинг на нитрати в подземните води попадащи в нитратно 

уязвимите зони се разработват съгласно изискванията на чл.8 (1) от Наредба №2 за 
опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници.Мониторингът 
на химичното състояние на подземните води в Източнобеломорски район за 
докладване по нитратната директива обхваща 121 броя хидрогеоложки пунктa. Общият 
брой на подземните водни тела, които са мониторирани е 34. 
 

Мониторинг на водни обекти, определени като води за рекреация, 
включително определените като зони за къпане съгласно Директива 76/160/ЕИО  
 Мониторингът на зоните за къпане е организиран с цел да се следи тяхното 
състояние и да осигури данни за планиране и провеждане на мерки за намаляване 
замърсяването на водите, както и да се предотврати евентуално бъдещо замърсяване. 
 Обособените зони за къпане на територитята на ИБР се намират в басейна на р. 
Арда. В границите на язовирите Кърджали и Студен кладенец са определени три такива 
зони за защита на водите, което определя и обхвата на мониторинговата мрежа по 
Директива 76/160/ЕИО в Източнобеломорски  район. 
 

Списък на пунктовете за мониторинг по Директива 76/160/ЕИО 

№ Наименование и местоположение на пункта Код на пункта 

1 яз. Кърджали – Плаж 2 (с. Главатарци) BG4251615000009002 

2 Яз. Кърджали – Плаж 1 (с. Брош) BG4251606567009001 
3 Язовир Студен Кладенец  (с. Гняздово) BG4251615268009003 

  
 Мониторингът в зоните за къпане включва извършване на анализи на 
микробиологичните параметри в тези зони, а данните за физико-химичните показатели 
се осигуряват от близко разположените пунктове от мрежите за опертивен и контролен  
 
 Програма за мониторинг на качеството на водите за обитаване от риби и 
черупкови организми 
 Данните, необходими за оценка на качеството на водите в ЗЗВ за стопански 
ценни видове риби се осигуряват от програмите за мониторинг на водите по РДВ, както 
и от програмата за вътрешен мониторинг. Мрежите за мониторинг по тези програми 
покрива всички водни тела, като наблюдаваните биологични и физикохимични 
параметри осигуряват необходимите данни за извършваните оценки. По тази причина 
в рамките на ПУРБ не е разработена самостоятелна мониторингова програма за 
оценкта на тези ЗЗВ.  
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 Програма за мониторинг на ЗЗВ от Натура 2000 съгласно Директива 92/43/ЕИО 
за запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и Директива 
79/409/ЕИО за съхранението на дивите птици 
 Мониторинг на ЗЗВ на ниво защитена зона и защитена територия се извършва в 
рамките на техните планове за управление. 
 Съгласно чл. 29, ал. 2, т. 5 от Закона за биологичното разнообразие плановете за 
управление се предвиждат мерки, които включват осъществяване на научни 
изследвания, образователна дейност и мониторинг. 

 
4.3.2. Оценка на състоянието на зоните за защита на водите 

 Оценката на състоянието на отделните зони за защита на водите е извършена на 
база данните  от проведения мониторинг в съответствие с нормативните документи и 
утвърдения подход  за оценка на състоянието на ЗЗВ.  
 

Състояние на питейните води  
Подход при оценката на повърхностните питейни водни тела 
Състоянието на повърхностните питейни водни тела се определя в зависимост 

от категоризацията на водоизточниците, извършена по Наредба № 12 / 2002 г. Когато 
всички ПБВ във водното тяло се отнасят към категория А1 или А2 то се определя в 
добро състояние. При отклонения в категория А3 и извън категориите се приема, че 
състоянието на водните тела е по-лошо от добро. 

Оценката на състоянието на зоните за защита се извършва в съответствие с 
резултатите за качеството на питейните води, предоставени от Министерство на 
здравеопазването. За ИБР данните от провеждания мониторинг на питейните води 
показват отклонения в 19 зони за защита на водите по следните показатели: 
микробиологични (ентерококи, колиформи, Escherichia coli, Colony count 22oC), цвят, 
мътност, активна реакция pH и манган Mn. По тази причина състоянието на зоните за 
защита по Директивата за питейните води в тези 19 зони е определено като по-лошо от 
добро. 

Регистрираните отклонения в питейните води по посочените показатели са 
пряко свързани със състоянието на водопроводната мрежа и пречистването на 
питейните води. По тази причина мерките за подобрение на състоянието на ЗЗВ за 
повърхностни питейни води е необходимо да се насочат към процеса на пречистване и 
експлоатация на водопроводната мрежа. 
 

Резултати от определяне на състоянието на  повърхностните питейни водни тела 
Оценките на всички ПБВ на територията на ИБР в периода 2012-2014 г. показват, 

че те могат да се отнесат към категория А1 и А2, което определя и доброто състояние 
на питейните водни тела. За 6 от питейните водни тела е определено умерено 
състояниепо допълнителни данни от проведен биологичен мониторинг 
(макрозообентос) от мрежата за вътрешен мониторинг. Въпреки, че категорията на 
водохващанията в тези водни тела отговаря на добро състояние, данните от 
допълнителния мониторинг се вземат предвид, тъй като територията на водните тела 
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включва и водосбори, в които се установява антропогенен натиск и въздействие и като 
правило при общата оценка за състоянието на водното тяло се вземат предвид по-
лошите резулатати за екологично състояние.  
 
 Резултатите от извършената оценка са представени в табличен вид. 
 

Състояние на  повърхностните питейни водни тела 
 

Групи 
 

Подгрупи 
Състояние на  
водните тела 

Категория на ПБВ 

Добро Недобро Неиз-
вестно 

А1/А2 А3/и.к Неиз-
вестна 

Старопланинска 
група 

Тополница 7 0 0 9 0 0 
Стряма 5 0 1 5 0 1 
Тунджа 6 0 0 6 0 0 

Група Средна гора Средна гора – 
планински ПБВ 

4 0 1 7 0 1 

Средна гора – 
полупланински ПБВ  

10 0 1 13 0 1 

Рило-Родопска 
група 

Рила 4 0 0 9 0 0 
Родопи – Марица 10 0 0 23 0 0 
Родопи – Арда 5 0 0 11 0 0 

Питейни водни тела, наблюдавани 
самостоятелно 

8 0 2 9 0 2 

Общ брой водни тела и питейни 
водоизточници 

59 0 5 92 0 5 

 
 Резултатите от оценката показват подобрение на състоянието в сравнение с 
първия ПУРБ - както на водните тела (92% в добро състояние и 8% в неизвестно) така и 
в категорията на водоизточниците (95% в категория А1/А2 и 5% с неопределена). 
Доминират водизточниците в категория А2 – 86 ПБВ (88%), а  водоизточниците в 
категория А1 са 7 бр. (7%). 
 

Подход при оценката на ПВТ, определени като зони за защита на подземните води, 
предназначени за питейно-битово водоснабдяване. 
 Оценката на химичното състояние на ПВТ, определени като зони за защита 
на подземните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване е 
представена в две категории – добро и лошо.  
 Оценката е извършена с тест: «Влошаване на качествата на подземните води, 
предназначени за питейно-битово водоснабдяване», който е част от  «Подход за  оценка 
на химичното състояние на подземните водни тела».  
 Всички ПВТ на територията на Източнобеломорски район са определени като 
зони за защита на подземните води, предназначени за питейно-битово 
водоснабдяване. Анализирани са резултатите от мониторинга на химичното състояние 
в тези зони за защита на подземни води, предназначени за питейно-битово 
водоснабдяване. Идентифицирани са  промените в качеството на необработените 



ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН                             
2016 – 2021 ГОДИНА 

 

 

 

32 

 

подземни води в точката на водочерпене за питейно-битово водоснабдяване 
вследствие на антропогенно въздействие. 
 Оценката е извършена спрямо максималната стойност от Приложение № 1 към 
чл. 3, т. 2 на Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за 
питейно-битови цели, като средно годишните концентрации на съответните вещества 
са сравнени със стандарта за качество на питейните води и прагова стойност. 

В 13 бр. зони за защита на подземни води, предназначени за питейно-битово 
водоснабдяване се наблюдават средно годишни концентрации над стандарт за 
качество на питейни води (максимална стойност от Приложение № 1 към чл. 3, т. 2 на 
Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови 
цели) и прагови стойности на определени наблюдавани показатели. Общо те са: 
нитрати, фосфати, магнезий, хлориди, желязо, манган, амониеви йони, калций, твърдост 
(обща), сулфати, натрий. 
 

Оценка на състоянието – нитратна директива   
Мониторингът по нитратната директива цели да установи влиянието на 

селскостопанските дейности върху повърхностните и подземни води. 
 

Подход при оценката на състоянието за повърхностни води 
Оценката за състоянието на пунктовете за мониторинг за повърхностни води е 

за  нитрати, като са съпоставени с критерий 50мг/л в съответствие с Наредба № 2/ 
13.09.2007 год. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски 
източници.  
 

Резултати от оценката на пунктовете за повърхностни води 
В пункт р. Дереорман-устие, включен в Програмата за мониторинг на нитрати в 
повърхностни води и еутрофикация на повърхностни води (Заповед №635/13.08.2013г. 
на Министъра на околната среда и водите) за периода 2013-2014г. са установени пет 
еднократни превишавания на нормата от 50мг/л нитрати, но средногодишната 
стойност е под тази граница.  

В част от пунктовете (р.Боадере-устие, р.Мусачева с.Мусачево, р.Азмака-устие, 
р.Омуровска с.Крушево), включени в Програмата за оперативен мониторинг (Заповед 
№РД-182/26.02.2013 г. на Министъра на околната среда и водите) са установени 
еднократни превишавания на нормата от 50мг/л нитрати. 
 

Подход при оценката на пунктовете за подземни води 
 Оценката на пунктовете за подземни води за докладване по Нитратната 
Директива (91/676/ ЕИО) е извършена по критерия “съдържание на нитрати с 
концентрация по-голяма от 50 mg/l” съгласно Наредба № 2/13.09.2007 год. за опазване 
на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници в пунктове за 
мониторинг на подземни води съгласно Заповед № РД-635/13.08.2013г. за провеждане 
на мониторинг на повърхностни и подземни води във връзка с чл.8 и чл.18 от 
горецитираната наредба, като: 
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 ● за МП, включени в мрежата на НСМОС бе изчислено средногодишно 
съдържание на нитрати през 2014 година; 
 ● за МП, в които се провежда собствен мониторинг са използванирезултатите от 
установеното съдържание на нитрати над 50 mg/l през 2014година (пробонабиране – 
веднъж годишно), а в един мониторингов пункт за собствен мониторинг е изчислено 
средногодишно съдържание, защото пробонабирането е 2 пъти годишно. 
 

Резултати от оценката на пунктовете за подземни води и на подземни водни 
тела по отношение на съдържанието на нитрати 
Резултатите от оценката на пунктовете за подземни води и на подземни водни тела по 
отношение на съдържанието на нитрати през 2014 година показвват следното:  
  в 14 мониторингови пункта от националната мониторингова мрежа (в 10 бр. 
подземни водни тела) се фиксират средногодишни съдържания на нитрати над 50 mg/l 
– от 1 до близо 10 пъти превишение; 
 в 2 мониторингови пункта (в 2 бр. подземни водни тела) от мрежата за 
собствен мониторинг  се фиксират съдържания  на нитрати над 50 mg/l. 
 

Оценка на състоянието на зоните за къпане 
Подход при оценката на зоните за къпане 
Оценката за състоянието на пунктовете за мониторинг на зоните за къпане е 

направена съгласно изискванията на Наредба № 5 от 2012 г. за управление качеството 
на водите за къпане. Поради факта, че през последните години РЗИ извършват 
мониторинг само но микробиологични показатели при извършване на оценката са 
използвани данни от проведен физикохимичен мониторинг от НСМОС в района на 
зоните на къпане. 
 

Резултати от оценката на пунктовете за зоните за къпане 
Съгласно Наредба №5 от 2008 г. за управление качеството на водите за къпане 

оценката на зоните за къпане се извършва по микробиологични показатели. 
Състоянието на зоните се оценя в 4 категории: лошо, незадоволително, добро и 
отлично. По данни от проведения мониторинг през 2014 г. и на предходните три сезона 
в учредените зони за къпане в акваторията на яз.Кърджали и яз.Студен кладенец не са 
констатирани отклонения от определените стандарти и състоянието е определено като 
«отлично». 

 
Резултати от мониторинга на зоните за къпане в ИБР за 2014 година 

№ Наименование и 
местоположение на пункта Код на пункта Код на ПВТ Състояние 

1 Язовир Кърджали – Плаж 2  
(с. Главатарци) BG4251615000009002 BG3AR570L021 отлично 

2 Язовир Кърджали – Плаж 1 
(с. Брош) BG4251606567009001 BG3AR570L021 

отлично 

3 Язовир Студен Кладенец  
(с. Гняздово) BG4251615268009003 BG3AR350L010 отлично 
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Оценка на качеството на водите за обитавене от стопански ценни видове риби  
Подход при оценката на водите за обитавене от стопански ценни видове риби 
Оценката за състоянието е извършена в съответствие с изискванията на Наредба 

4 от 2000 г. за качеството на водите за обитаване от риби и черупкови организми, като 
е определено дали качеството на водите във всяко водно тяло отговаря на 
изискванията за шаранови или пъстървови реки. При изпълнение на обществената 
поръчка за валидиране на класификационната система за оценка на екологично 
състояние ще бъдат предложени конкретни ЗЗВ за опазване на стопански ценни 
видове риби и предложени критерии за оценката на тяхното състояние. Резултатите от 
поръчката ще бъдат отразени във финалния вариант на ПУРБ. 
 

Резултати от оценката на качеството на водите за обитаване от риби 
Резултатите от извършената оценка показват, че водите в 210 водни тела (175 

Реки и 35 езера/язовири) отговарят на изискванията на Наредба 4. При останалите 42 
водни тела се обелязват отклонения от нормите в наредбата по следните показатели: 
БИ, Разтворен O2, Неразтворени вещества, БПК5, NH4, NO2, P, Pb, Cu, Zn за реките и pH, 
Неразтворени вещества, БПК5, NH4, NO2, Р за езерата/язовирите. 
 

Оценка на природозащитния статус на ЗЗВ от Натура 2000 
Подход при оценката на състоянието на ЗЗВ  
Настоящият подход е обвързан с извършената оценка на благоприятния 

природозащитен статус на видовете и природни местообитания по проект  „Картиране 
и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – 
фаза І”. 
 Алгоритъм за определяне на състоянието на ЗЗВ, които са защитени зони, 
съгласно  Директива 92/43/ЕИО на Съвета за опазване на естествените местообитания 
и на дивата флора и фауна: 

Състоянието на защитените зони се определя в три степени: „благоприятно”, 
«неблагоприятно – незадоволително състояние» и «неблагоприятно – лошо 
състояние”. 

Използва се таблица Приложение 1 от „Критерии и подходи за определяне на 
зони за защита на водите и техните цели, свързани с водозависими видове и 
местообитания” с нанесено състоянието на видове и природни местообитания предмет 
на опазване в конкретни защитени зони от „Натура 2000” на ниво защитена зона. 
  От докладите към защитената зона в информационата система на „Натура 2000” 
се извършва проверка дали  БПС на вида или местообитанието  е определено като 
неблагоприятно по параметри свързани с води. Ако БПС е определено като 
неблагоприятно по параметър, който не е свързан с води, съответният вид или 
местообитание се счита, като благоприятно състояние. При наличие на повече от един 
вид или местообитание, оценени по  вид критерии който е свързан с води и оценката е 
различна, за оценка на съответната зона се приема най-ниската оценка на БПС.  
 Алгоритъм за определяне на състоянието на ЗЗВ, които са  защитени зони, 
съгласно  Директива 2009/147/ЕИО на Съвета относно опазването на дивите птици: 
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 Състоянието на защитените зони, по директивата за mтиците се определя само 
при наличие на план за управление.  
 Алгоритъм за определяне на състоянието на ЗЗВ, които са защитени територии 
съгласно Закона за защитени територии (ЗЗТ): 
 За защитените територии не се извършва определяне на състоянието им.  

Резултати от оценката на ЗЗВ 
 За 46 ЗЗВ,определени за опазване на билогични видове и природни 
местообитания, за които подържането и опазването на водите е важен фактор, не се 
извършва оценка на състоянието. За останалите 99 бр. има извършена оценка на 62 
бр., като 8 от тях са в благоприятно състояние, 36 - в неблагоприятно-незадоволително 
състояние, 18 - в неблагоприятно-лошо състояние и за 37 няма данни.  
 Основнитепараметри,свързани с водите, покоитоима отклоненияот 
благоприятно състояние са: Водниколичества; Електропроводимост; Еутрофикация; 
Замърсяване – хронично или залпово; Зарибяване на водоеми; Корекция, изправяне на 
речните участъци – изправяне на течението, наличие на диги, бродове, облицоване на 
брегове; Сапробност (Български биотичен индекс); Скорост на течението; Строителство 
на хидротехнически съоръжения, промяна на брега;Фрагментация в рамките на 
местообитанието (отнася се за фрагментация на реки за водни организми);Характер на 
дънния субстрат – участъци с естествено каменисто дъно;Характер на дънния субстрат. 

 
4.4. ОЦЕНКА НА ЕФЕКТА ОТ МЕРКИТЕ В ПЪРВИЯ ПУРБ 

 Оценката на ефекта от мерките, приложени в периода на първия цикъл на 
ПУРБза повърхностни и подземни водни телаeизвършена в съответствие с етапите, 
описани в приетия Подход за определяне на ефекта от изпълнението на мерките, 
заложени в ПУРБ. 
 Количествената оценка на ефекта от изпълнението на мерките е извършена на 
база на промените в състоянието в периода 2009 – 2014 г. (отразено в съответствие с  
класификацията, използвана в РДВ (H-отлично,G-добро,M-умерено,P-лошо,B-много 
лошо) на базата на показателите, за които е постигнат положителния ефект, като е 
посочена причината за постигнатия ефект - промени в стойностите на параметрите или 
в методологията за оценка. При оценката на ефекта са взети предвид мерките, 
изпълнени до края на 2013 г., за които се предполага, че могат да окажат положителен 
ефект върху състоянието на водните тела през 2014 г.  
  

4.4.1. Оценка на ефекта от мерките за повърхностни води 
Анализ за изпълнените мерки и постигнатите промени в състоянието на 

водните тела (за показателите в по-лошо от добро състояние). 
 Във връзка с подобряване екологичното състояние на водните тела по 
биологични и ФХ елементи в периода на първия ПУРБ са изпълнени 123 мерки в 78 
водни тела. 
 Мерките са свързани с: 

• Изграждане на канализация и ПСОВ на населени места. Изпълнени са 
41мерки в 26 водни тела, като 16 от тях са подобрили своето екологично състояние:  
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 1 ВТ от лошо – в добро състояние. Отбелязано е подобрение на екологичното 
състояние по биологичния елемент фитобентос и биогени; Изпълнена е мярка за  
подобряване на ефект от действащи ПСОВ, като се очаква допълнителен ефект от 
пусната в действие нова ПСОВ (гр.Момчилград); 
 3 ВТ от умерено – в добро M/G – по макрозообентос и биогени; ефект от 
пуснати в действие ГПСОВ; 
 6 ВТ от много лошо – в умерено по макрозообентос и биогени; ефект от 
пуснати в действие ГПСОВ; 
 1 ВТ от много лошо – в лошо по макрозообентос; недостатъчен ефект от 
построена ГПСОВ-Хасково; водното тяло не притежава необходимия капацитет да 
поеме големия товар от биогени дори и след пречистване; 
 5 ВТ от лошо – в умерено състояние по макрозообентос; ефект от пуснати в 
действие ГПСОВ във водните тела или в други над тях. 

• Изграждане и модернизиране на ПСОВ на промишлени предприятия, 
рекултивация и подобряване на поддържането на хвостохранилища 
Регистрирано е изпълнение на 18 мерки в 13 водни тела, като в 9 от тях е отбелязано 
подобрение на екологичното състояние от много лошо до умерено/лошо и от лошо до 
умерено: 
 

Повърхностни водни тела с подобрено екологично състояние 
№ Код на ВТ Име на ВТ Изпълнена мярка Предприятие Екологично 

състояние 
Химично 

състояние 
 
 

1 

BG3MA790R157 

р. Марица от 
гр.Белово до  
р.Тополница и 
ГОК 13 - 
К1(ГК1) 

Модернизиране на 
индустриални ПСОВ  

Завод за хартия - АД, 
гр. Белово 

Лошо-
Умерено Неизвестно 

 
 

2 
BG3MA700R143 
 

р.Марица от 
р.Тополница 
до вливане на 
р.Въча и ГОК-9 
и ГОК II 

Модернизиране на 
индустриални ПСОВ  

АД "ЕЛХИМ - 
ИСКРА",акумулаторен 
завод, гр.Пазарджик 

Много лошо-
Умерено Добро 

 
 

3 

BG3MA200R017 

Р. Соколица 
средно 
течение до 
язовир Розов 
кладенец 

Модернизиране на 
индустриални ПСОВ  

ЕК "Марица Изток ІІІ" 
АД, с. Медникарово 

Много лошо-
Лошо Неизвестно 

 
 

4  
BG3MA350R211 
 

Река Марица 
от 
р.Чепеларска 
до 
р.Омуровска 

Изграждане на 
индустриална ПСОВ  

"Спирт-Индъстрис" 
ЕООД,Спиртна ф-ка с. 
Катуница 

Лошо-
Умерено Добро 

 
 
 
 

5 

 
 
BG3TU900R042 
 
 

р.Тунджа след 
яз.Копринка до 
яз.Жребчево, 
р.Крънска и 
долно течение 

Модернизиране на 
индустриална ПСОВ 

"Арсенал"  АД -гр. 
Казанлък 
 

Лошо-
Умерено Добро 
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№ Код на ВТ Име на ВТ Изпълнена мярка Предприятие Екологично 
състояние 

Химично 
състояние 

  
 
 
 
 

р.Тунджа след 
яз.Копринка до 
яз.Жребчево, 
р.Крънска и 
долно течение 

Реконструкция 
и/или 
модернизация на 
съществуваща  
ГПСОВ за 
подобряване на 
ефективността от 
пречистването гр. Казанлък 

Лошо-
Умерено Добро 

 
6 
 

BG3TU700R028 
 
 

р. Асеновска от 
гр.Сливен до 
устие 

Модернизиране на 
индустриална ПСОВ 

"Миролио България" 
ЕООД 

Лошо-
Умерено Неизвестно 

 
 

7 
BG3TU570R021 
 

рТунджа от 
вливане на 
р.Асеновска до 
вливане на 
р.Симеоновска 

Модернизиране на 
индустриална ПСОВ 

"Репродуктор по 
свиневъдство" АД - 
с.Калчево 

Много лошо-
Умерено Добро 

 
 

8 
BG3AR100L004 

яз. 
Ивайловград 

Улавяне и 
пречистване на 
води от стари 
рудници 

рудник "Маджарово" 
- участък Брусевци 

Много лошо-
Умерено 

Лошо-
Добро 

 
 
 
 

9 

BG3AR350L010 
 
 
 
 
 

Яз. Студен 
кладенец 
 
 
 

Модернизиране на 
индустриална ПСОВ 

"ОЦК" АД -, гр. 
Кърджали 

Много лошо-
Умерено Лошо 

Подобряване 
стопанисването на 
хвостохранилището 

Обогатителна 
фабрика на"Горубсо-
Кърджали"АД-
хвостохранилище 
"Кърджали 2" 

Много лошо-
Умерено Лошо 

 
 При едно от посочените водни тела (яз. Ивайловград) е отбелязано подобрение 
на химичното състояние, а при яз. Студен кладенец лошото химично състояние не се е 
променило, тъй като е предизвикано от стари замърсявания. 
 

• Периодично почистване на речни водохващания за питейно-битово 
водоснабдяване 
 Мярката се изпълнява в 38 питейни водни тела, в следствие на което в 21 от тях 
се наблюдава промяна на състоянието от умерено/лошо в добро. Тъй като питейните 
водохващания са разположени в планински и полупланински райони със силно 
ограничен, обикновено дифузен натиск от горско-стопански дейности и пасищно 
животновъдство в тях могат да се прилагат ефективно мерките за периодично 
почистване на речните водохващания. От резултатие се вижда, че те имат положителен 
ефект, благодарение на което голяма част се постига съществено увеличаване на броя 
на водните тела в добро състояние.  
 

• Провеждане на проучвания и изпълнение на програмите за 
мониторинг. 

Провеждането на проучвания е планирано в случаите, когато не са добре 
изяснени причините за лошото състояние на определени водни тела. Изпълнението на 
тези мерки не може да доведе до пряко подобрение на състоянието, но осигурява 
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необходимата информация и методология за извършване на по-точна оценка на 
състоянието на водните тела и планиране на по-ефективни мерки. 

В периода на ПУРБ от планираните общо 149 мерки за проучвателен мониторинг 
са изпълнени84 в 72 водни тела.  
 

Анализ на причините за положителните промени в състоянието на водните 
тела, в които не е отбелязано изпълнение на конкретни мерки; 
 Общо при 112 водни тела на територията на ИБР се отбелязва подобрение на 
състоянието, но само в 46 от тях то може да се обясни с ефект от приложените мерки в 
периода на ПУРБ. При останалите 66 може да се предположи, че подобрението се 
дължи на други причини, основните които са: 

• Ограничаване на замърсяването на водните тела от малки населени 
места (нерегламентирано изхвърляне на битови отпадъци и от такива от 
селскостопанска дейност); 

• Естествени причини – регистрираното пълноводие през 2014 г., което 
повишава и капацитета на водните тела за самопречистване от биогени; 

• Изключване на ХМ елементи от оценката на състоянието – 15 ВТ. В 
посочените случаи акспертната оценка на ХМ състояние понижава общата оценка на 
екологично състояние, въпреки добрите резултати за БЕК и ФХ елементи. 

• При ограничен брой водни тела по-доброто екологично и химично 
състояние се дължи на промяната в методологията за оценка. Причината е в 
използваните по-строгите критерии при подготовката на първия ПУРБ при оценката на 
химичното състояние (поради липсата на достатъчно данни за точна оценка), както и за 
екологично състояние (поради определяне на лошо състояние при единични 
отклонения като защитен механизъм заради използването на стари нормативни 
документи при определянето на границите за добро състояние на ФХ елементи за 
качество).  

 
4.4.1.4 . Анализ на причините за отсъствие на положителни промени или 

констатирано влошено състоянието на водните тела при изпълнени програми от 
мерки; 

• Изграждане на канализация и ПСОВ на населени места 
При 1 ВТ (Р.Тополница от яз. Душанци до хвостохранилище Медет) е отбелязано 
влошаване на състоянието от добро до умерено, въпреки изградената ПСОВ на 
с.Душанци. Случаят е специфичен, тъй като замърсяването на водното тяло се 
извършва чрез пренос на богати с биогени води от горното течение на р.Тополница 
(канализация на гр.Копривщица без пречистване) през яз.Душанци (садки за 
интензивно рибовъдство) и в пункта за ХБ мониторинг преди с.Душанци се отчита 
умерено състояние. След с.Душанци доброто състояние се възстановява, но като цяло 
състоянието на водното тяло остава умерено. 
 При други 8 ВТ състоянието не се е подобрило, поради следните причини: 

 Силно замърсяване от стари, недействащи съоръжения от рудодобив и 
рудопреработка (р. Тополница и притоци от хвостохранилище Медет до яз.Тополница); 
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 При по-голяма част от водните тела изградените ПСОВ са въведени в 
експлоатация през 2014-2015 г. и се очаква ефектът от дейността на да се прояви през 
втория цикъл на ПУРБ; 

 Характерен случай е липсата на промяна в състоянието на р.Бедечка след гр. 
Стара Загора (много лошо) дори и след  продължителния период на действие на 
ГПСОВ-Стара Загора. Причината е ниския капацитет на р.Бедечка да поеме оромния 
биогенен товар на пречистените отпадъчни води от гр.Стара Загора, които почти 
изцяло формират оттока на реката. Идентичен е случаят и с яз.Синята река, в който се 
заустват пречистените отпадъчни води от гр.Хисар. Въпреки модернизацията на ПСОВ, 
язовирът е с малки размери и не притежава естествен потенциал за самопречистване 
на големия биогенен товар. Липсата на други алтернативи за заустване на 
пречистените отпадъчни води от ГПСОВ и недостатъчния капацитет на водните тела да 
поемат и усвоят изпускания товар от биогени определя и аргументирането на по-ниски 
цели по естествени причини. 
 

• Изграждане и модернизиране на ПСОВ на промишлени предприятия, 
рекултивация и подобряване на поддържането на хвостохранилища 
 В 4 водни тела от първия ПУРБ след изпълнението на мерките, свързани с 
индустриални предприятия не е отчетен ефект от подобрение на екологичното и 
химично състояние: 

Повърхностни водни тела без подобрение на състоянието 
№ Код на ВТ Име на ВТ Изпълнена мярка Предприятие Екологично 

състояние 
Химично 
състояни

е 
 
 

1 
BG3MA900R201 

Река Марица от 
град Долна 
баня до град 
Белово 

Модернизиране 
на индустриални 
ПСОВ  

"Костенец 
ХХИ" гр. 
Костенец Умерено Добро 

 
 

2 

BG3MA800R164 

р. Тополница и 
притоци от 
хвостохранили
ще Медет до 
яз.Тополница 

Модернизиране 
на индустриални 
ПСОВ  

Аурубис 
България АД 
/Кумерио 
мед/ЮМИКО
Р-МЕД/ АД 

Много 
лошо 

Неизвест
но - Лошо 

Подобряване 
експлоатация и 
стопанисване на 
хвостохранилище  

Челопеч 
Майнинг-ЕАД 

 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
BG3MA500R103 
 
 

р.Чепеларска 
от 
гр.Асеновград 
до устие и 
Крумовски 
колектор 

Събиране и 
отвеждане към 
индустриална 
ПСОВ на 
индустриално 
замърсени води "КЦМ" - АД 

Лошо 
 

 
 

Лошо 
 
 
 

р.Чепеларска 
от 
гр.Асеновград 
до устие и 
Крумовски 

Модернизиране 
на индустриални 
ПСОВ "Агрия" АД 
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№ Код на ВТ Име на ВТ Изпълнена мярка Предприятие Екологично 
състояние 

Химично 
състояни

е 
колектор 

 
4 

BG3MA200R035 

р.Бедечка от гр. 
Стара Згора до 
устие 

Модернизиране 
на индустриални 
ПСОВ  

“Панхим” 
ООД ,с. 
Хрищени  

Много 
лошо Лошо 

  
Отсъствието на положителен ефект в посочените водни тела въпреки 

изпълнените мерки се дължи на следните причини: 
 

 Замърсяване с отпадъчни води от големи населени места, което не позволява 
да се прояви ефектът от реконструкцията и модернизацията на пречиствателните 
станции на индустриалните предприятия (р.Чепеларска от гр.Асеновград до устие и 
Крумовски колектор; р.Бедечка от гр. Стара Згора до устие; Река Марица от град Долна 
баня до град Белово); 
 

 Прилагане на мерките в отделни участъци от водното тяло (притоци към 
основната река), които подобряват своето състояние, но като цяло за водното тяло не 
се отчита подобрение, тъй като присъства силно замърсяване от стари, недействащи 
съоръжения от рудодобив и рудопреработка (р. Тополница и притоци от 
хвостохранилище Медет до яз.Тополница). Във връзка с посочения случай през втория 
ПУРБ притоците с подобрено състояние (р.Златишка и р.Пирдопска след гр.Пирдоп и 
р.Воздол) са отделени като самостоятелни водни тела, което по-точно отчита ефекта от 
приложените мерки. 

 
 
4.4.2. Оценка на ефекта от мерките за подземните води 
Анализ за изпълнените мерки и постигнатите промени в състоянието на 

водните тела (за показателите в по-лошо от добро състояние). 
Във връзка с подобряване химичното състояние на подземните водни тела в 

периода на първия ПУРБ са изпълнени 120 мерки в 24подземни водни тела. 
Мерките са свързани с: 
• Спазване на добрите земеделски практики за торене - изпълнени 16 

мерки в 16 ВТ; 
• Екстензивно  управление на ливадата чрез косене или пасене на добитък 

– изпълнена 1 мярка в 1 ВТ; 
• Привеждане на животновъдните ферми към изискванията на ДФП – 

изпълнени 14 мерки в 14 ВТ; 
• Обучение на селскостопански производители и фермери за прилагане на 

добри земеделски практики – изпълнени 31 мерки в 12 ВТ; 
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• Превенция и контрол на интегрираното замърсяване от IPPC - изпълнена 
1 мярка в 1 ВТ; 

• Подобряване практиката на торене и съхранение на тора – изпълнени 3 
мерки в 3 ВТ; 

• Проучване обхвата на разпространението на нитрати в подземните води 
и актуализация на границите на уязвимите зони – изпълнени 28 мерки в 28 ВТ; 

• Въвеждане на междинни култури  за покриване на почвата за рискови 
периоди – изпълнена 1 мярка в едно ВТ; 

• Събиране на актуална информация за местоположението и текущото 
състоянието на складове за пестициди – изпълнени 9 мерки в 9 ВТ; 

• Програма за ограничаване и ликвидиране  на замърсяването вуязвимите 
зони – изпълнени 3 мерки в 3 ВТ; 

• Закриване и рекултивация на депа за отпадъци - изпълнена 1 мярка в 1 
ВТ; 

• Изключване на водоизточниците с трайно наднормено съдържание на 
арсен - изпълнена 1 мярка в 1 ВТ; 

• Планирано сеитбообръщение с междинни култури през рискови периоди 
с цел извличане на неизползвания азот от предшественика – изпълнени 8 мерки в 8 ВТ 

• Преобразуване и придържане към биологично земеделие - изпълнена 1 
мярка в 1 ВТ; 

• Прилагане на добри  земеделски практики за торене и съхранение на 
торове - изпълнена 1 мярка в 1 ВТ; 

• Проучване за разпространение на дифузното замърсяване от 
селскостопански дейности върху подземните води и актуализация на границите на 
уязвимите зони – мярката е планирана за целия ИБР и е изпълнена в периода на 
първия ПУРБ. 

 След направен анализ и съпоставка на подземните водни тела оценени в 
лошо химично ъстояние в първия ПУРБ и подземните водни тела оценени в такова при 
актуализацията му към 2014 г., се установи че 3 подземни водни тела са подобрили 
химичното си състояние : 

• BG3G000000N011(BG3G000000N053 след актуализиране на границите) - 
Порови води в Неоген - Свиленград-Стамболово; 

• BG3G00PtPg2023(BG3G000PtPg049 след актуализиране на границите) - 
Пукнатинни води - Крумовград - Кирковска зона; 

• BG3G00000K2029 - Пукнатинни води - Г. Малинско - Панагюрски район. 
 

За две от тези  подземни водни тела(BG3G000000N011 - Порови води в Неоген - 
Свиленград-Стамболово и BG3G00000K2029 - Пукнатинни води - Г. Малинско - 
Панагюрски район) има изпълнени мерки, но те са свързани с прилагането на добри 
земеделски практики, обучения и проучвания. Показателите, по които подземното 
водно тяло с код BG3G000000N011(BG3G000000N053 след актуализиране на границите)  
е било в лошо състояние през 2009г. са манган и желязо, върху които изпълнените 
мерки не биха оказали влияние. Високото съдържание на желязо и манган е следствие 
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и на корозия на обсадната колона на водовземното съоръжение и по-малко стои в 
тясна връзка с химико-минералогичния състав на водоносните скали (колекторите). 

Подземно водно тяло BG3G00PtPg2023(BG3G000PtPg049 след актуализиране на 
границите)- Пукнатинни води - Крумовград - Кирковска зона е било в лошо химично 
състояние през 2009г. по показатели желязо и фосфати. Като фосфатите най-вероятно 
се дължат на  използването на фосфатни торове в селското стопанство. В това тяло 
няма изпълнени изцяло мерки, но част от планираните мерки са в процес на 
изпълнение и е възможно те да са довели до подобряване на състоянието, тъй като са 
свързани с добри земеделски практики. 
 

 Анализ на причините за положителните промени в състоянието на водните 
тела, в които не е отбелязано изпълнение на конкретни мерки 

Подземното водно тяло BG3G00000K2029 - Пукнатинни води - Г. Малинско - 
Панагюрски район е в лошо състояние през 2009г. по амониев йон, но няма изпълнени 
мерки за подземни води от планираните в първия ПУРБ. Подобрението най-вероятно 
се дължи на намаляване употребата на  азотни торове в района на подземното водно 
тяло и доизграждането на канализация на гр. Панагюрище. 
 

Анализ на причините за отсъствие на положителни промени или констатирано 
влошено състоянието на водните тела при изпълнени програми от мерки 

Четири от подземните водни тела съгласно направения анализ на химичното 
състояние са влошили състоянието си, т.е. от добро са преминали в лошо: 

• BG3G00000NQ006 - Порови води в Неоген - Кватернер - Ихтиманска 
котловина – по показател хлориди; 

• BG3G0PzK2Pg027 - Пукнатинни води - масив Шипка – Сливен – по 
показател нитрати; 

• BG3G00000Pg028(BG3G000PtPg049 и BG3G00000Pt059 след актуализиране 
на границите) - Пукнатинни води - Източно Родопски комплекс – по показател олово; 

• BG3G00000Pt044 - Пукнатинни води - Западно- и централнобалкански 
масив - по показател нитрати. 

Влошеното състояние е възможно да се дължи на приложения по-сложен 
подход при оценка на химичното състояние, като са взети предвид по-голям брой 
елементи при оценките – достоверност на данните, степен на превишението, 
местоположение на превишението и др. 

Липсата на положителни промени при изпълнени мерки в 13 подземни водни 
тела до голяма степен може да се дължи на новия подход за оценка на химичното 
състояние на подземните водни тела и на факта, че изпълнените мерки не са насочени 
пряко към преустановяване внасянето на замърсители в подземните води. След 
прилагане на добри земеделски практики периода, който е необходим за 
възстановяване на химичното състояние на подземните води не е в рамките на 1-2 
години. 
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 4.5. НЕПЪЛНОТИ И НЕОПРЕДЕЛЕНОСТИ 
 При изпълнение на планираните програми за мониторинг и извършването на 
оценка на състоянието на повърхностните и подземни водни тела съществуват редица 
пропуски, свързани с липсата на разработени методи и осигурени данни в съответствие 
с изискванията на РДВ, които определят и по-ниско ниво на достоверност на 
извършваните оценки. Констатираните липси, непълноти и неопределености, както и 
предвидените мерки за тяхното отстраняване са са представени в текста по-долу. 
  

4.5.1. Непълноти и неопределености  при  изпълнението на програмите за 
контролен и оперативен мониторинг  и оценката на състоянието на  повърхностните 
водни тела 

Непълноти при провеждане на мониторинг и оценка на състоянието на 
биологичните елементи за качество. 

Най-сериозните пропуски при провеждане на биологичния мониторинг са 
свързани с липсата на разработени методи за анализ на БЕК в езера (макрозообентос, 
фитобентос и риби), както и непълното прилагане на метода за анализ на БЕК 
фитопланктон в пунктовете за оперативен мониторинг (анализ само на една от 
метриките – хлорофил А). 

Сериозен недостатък е липсата на разработена класификационна система за 
оценка на екологичен потенциал за по-голямата част от БЕК (с изключение на риби в 
реки). Този пропуск приравнява оценките за екологичен потенциал към екологично 
състояние, което особено при силномодифицираните водни тела от категория „езеро” 
(язовири) има съществено значение. 

В определени водни тела не е провеждан биологичен мониторинг поради липса 
на условия за представително пробонабиране на БЕК. В тези водни тела е определено 
неизвестно екологично състояние, като е планирано проучване за представителни 
места за мониторинг, както и провеждане на ФХ мониторинг. 

През 2016 г. посочените пропуски бяха отстранени, като бяха разработени 
методи за анализ а всички БЕК и процесът на интеркалибрация бе завършен за всички 
методи от категория река, а за категория езеро предстои за БЕК макрозообентос, риби 
и фитобентос. Въведен бе подход за прилагане на метода „Прага“ при оценката на 
екологичния потенциал, като бяха определени примерни групи от смекчаващи мерки 
за различните видове ХМ натиск, както и алгоритъм за определяне на екологичния 
потенциал на СМВТ и ИВТ. 
 Непълноти при провеждане на мониторинг и оценка на състоянието на 
хидроморфологичните елементи за качество. 
 При изпълнението на програмата за контролен мониторинг в периода на първия 
ПУРБ не са осигурени данни за водните тела от категория „езеро” поради липса на 
разработена методология и осигурен финансов ресурс. Проведеният мониторинг на ХМ 
елементи в пунктовете за контролен мониторинг на реки показа, че осигурените данни 
не са достатъчни за цялостна оценка на състоянето на ХМ елементи за качество и е 
необходимо да се проведе мониторинг за оценка на елемента „непрекъснатост на 
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реки”. Подобен пилотен мониторинг е проведен в основното поречие на Марица като 
данните ще послужат при разработването на методика за оценка на ХМ състояние. 

До момента не е разработена и приета методика за оценка на ХМ елементи за 
качество, което в оценката на ЕК за първите ПУРБ е отбелязано като сериозен пропуск 
при изпълнението на РДВ. Основната причина е свързана с неосъществени обществени 
поръчки, чийто обхват включват извършването на мониторинг и разработване на 
методика за оценка на хидроморфологично състояние на повърхностните водни тела. 
За преодоляване на посочените проблеми в проекта на ПУРБ е разработена програма 
за ХМ мониторинг на езера и реки, включваща всички ХМ показатели. Нейното 
изпълнение ще бъде съчетано и с подготовка на методика за оценка на на ХМ 
елементи за качество. 
 Непълноти при провеждане на мониторинг и анализ на приоритетни вещества 
и специфични замърсители. 

За някои приоритетни вещества (Бромиран дифенилетер; Хлоралкани, C10-13; 
Ди(2-етилхексил)-фталат (DEHP); съединения на трибутилтинкалай) все още не са 
въведени методи за анализ. Това прави оценките за химично състояние на 
повърхностните водни тела невъзможни, когато в мониторинга са планирани 
посочените вещества. В този случай се приема, че химичното състояние е  „неизвестно” 
дори само едно от всички планирани за мониторинг вещества не е изследвано. 

За част от определените специфични замърсители в Приложение 6 на Наредба 
Н-4 от 2012 г. за характеризиране на повърхностните води също липсват въведени 
методи за анализ, което не позволява провеждането на мониторинг в случай, че те се 
емитират в значими количества. 

При някои от разработените методи границите на откриване все още не 
отговарят на изискванията на Директива 2009/90/ЕС, което понижава степента на 
достоверност на представените резултати и извършените оценки. 

Посочените непълноти е предвидено да бъде отстранени чрез доставка на 
необходимото за оборудване, което ще позволи да се извършва анализ на посочените 
приоритетни и специфични вещества. 
 
 Непълноти във връзка с разработени методики за оценка на екологично и 
химично състояние 
 Редица методики, необходими за по-прецизната оценката на състоянието на 
пъвърхностните водни тела не са разработени, което определя и по-ниската степен на 
достоверност на тези оценки,  а именно: 

• методика за определяне на масовия товар от обектите, формиращи 
отпадъчни води; 

• методика за определяне на минимално допустим отток в реките /чл.135, 
ал(1) т.1 от ЗВ. 
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4.5.2. Непълноти и неопределеностипри мониторинга и оценката на 
химичното и количественото състояние на подземните води 

При мониторинга и оценката на химичното състояние са констатирани 
следните непълноти и неопределености: 

• Недостатъчен брой пунктове за мониторинг на химично състояние; 
• Недостатъчна корелация на разположението на мониторинговите 

пунктове с идентифицирания антропогенен натиск; 
• Ниска достоверност на резултатите от собствения мониторинг, поради 

ограничена честота на пробонабиране неспазване на процедурите по акредитация при 
извършване на пробонабирането (пробите се вземат обикновено от титулярите на 
разрешителни, а не от лабораторен екип) и недостатъчна редица от данни (съгласно  
утвърдения подход); 

• Необходимост от допълнителни проучвания във връзкаустановени  
замърсителив подземни води на територията на ИБР, за които се предполага, че имат 
естествен произход.  
 В разработените програми за мониторинг на химичното състояние на 
подземните води в периода на втория ПУРБ броят на пунктовете за мониторинг 
съществено е увеличен, като тяхното местоположение съответства на целите на 
извършвания контролен и оперативен мониторинг. 

При мониторинга и определяне на количественото състояние на подземните 
водни тела са констатирани следните непълноти и неопределености 

• Недостатъчен брой мониторингови пунктове и реални данни от 
мониторинг при определяне на естествените и разполагаемите ресурси на ПВТ и 
оценката на количественото състояние на водните тела; 

• Ограничена информация за определянето на необходимите водни 
количества за екосистемите, осигурявани от ПВТ  - липсват изследвания,  какво водно 
количество в действителност е необходимо за различните хабитати и водове, които са 
обект на защита; 

• Липсва информация за определяне изменението на нивата на подземните 
води в ПВТ в резултат от изменението на климата; 

• Недостатъчно информация за определяне на връзката между 
повърхностните и подземните води; 

• Липсва надеждна информация за нивата на подземните водив цялото 
ПВТ, по която да се оцени наличието на устойчиво дългосрочно понижение на водните 
нива, причинено от дългосрочно черпене; 

•  Липсва информация за определяне на интрузия на замърсени води 
между подземните води и повърхностните води. 
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