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ПОДХОДИ И МЕТОДОЛОГИИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ НА ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН 

 
1. Методология и критерии за определяне на повърхностните водни тела 
1.1. Категория „Реки” 
Повърхностните ВТ в категория „реки”  се определят въз основа на определените типове 

повърхностни води като се вземат в предвид още следните критерии: 

• Разделяне на ВТ по дължина от изграден язовир 

• Вливане на големи притоци и значима промяна на водното количество 

• Смяна на типовете по дължина на реката с промяна на надморската височина 

• Смяна на състоянието и/или характера на натоварването 

• Значими хидроморфологични изменения като регулиране на оттока и корекция 
на река 

При разделяненето на реките на ВТ се следва хидравличната връзка.  
Като ВТ в категория „реки”  се определят реки или част от тях с водосбор по-голям от 

10 000кв.км  
1.2. Категория „Езера” 
Като ВТ в категория „езера” се определят всички ВТ с площ на водното огледало по-голямо 

от 0.5кв.км.  ВТ не са подразделяни по тяхната форма поради липса на данни, като е прието, че 
броя на водните тела, категория “езеро” е  равен на броя на езерата.  

2. Метод за определяне на малките водни тела 
2.1. Категория „Реки” 
ВТ се определят и когато водосборът е по-малък водосбор от 10 000 кв.км, когато те се 

използват за питейни цели от населени места, като се отделя водосбора над водохващането  
или над най-ниско разположеното водохващане в случите, коато има близко разположени 
водохващания  и  се групират в едно водно тяло. 

2.2. Категория „Езера” 
Като ВТ се определят и ВТ с площ по-малка от 05.5кв.км, когато те са естствени езера с 

екологично значение, значимо за РБУ. В случаите кагато такива езера са близко разположени се 
групират в едно ВТ. Маричините езера са мястото, от където извира една от основните реки в 
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Източнобеломорски район - р.Марица, а Смолянските езера са обявени за природна 
забележителност по Закона за защитените територии. 

3. Определяне на силномодифицираните и изкуствени водни тела 
3.1.Подход за определяне  на СМВТ 

СМВТ се определят  въз основа на  следните стъпки съгласно Ръководство № 4  към 
общата стратегия за прилагане на РДВ и въз основа  наличната информация: 

• Стъпка 1:  Определят се водните тела по критериите описани в т.1  

• Стъпка 2:   Определя се дали водния обект е създаден от човешка дейност. 

• Стъпка 3: Проверка дали има изменение на хидроморфологията във всяко водно 
тяло. Оценката е направена на база наличната в Басейнова дирекция информация, 
на картен материал и се основава върху информация от анализа за антропогенното 
въздействие. 

• Стъпка 4:  Описание на значимите промени в хидроморфологията на водното тяло – 
включва основни специфични употреби на водното тяло (таблица 3.3.), значителния 
антропогенен натиск (таблица 3.2.) и влиянието на този натиск върху 
хидроморфологията. При отчитане на натиска от МВЕЦ в ПУРБ се вземат в предвид  
всички издадени разрешителни до началото на 2009г (178бр до 03.2009г.)., дори и 
тези , чиито изграждане не е започнало (118бр.), но би оказало физически изменения 
върху характера на водното тяло по време на действие на първия план.  

• Стъпка 5: На база на информацията, събрана при стъпка 4 и оценка на екологичното 
състояние на водния обект, е направена оценка на вероятността от непостигането на 
добро екологично състояние. Оценено е дали  причините за непостигане на ДЕС са 
хидроморфологични промени или  друг натиск.  

• Стъпка 6: Избор на онези водни тела, които са съществено изменени по своя 
характер в резултат от промените в хидроморфологията по критериите в таблица 
3.1. Тези водни тела са предварително обозначени като силномодифицирани.  

• Стъпки 7: Идентифициране на  „мерките по възстановяване” за постигане на ДЕС, 
като за всяко хидроморфологично изменение и свързаното с него въздействие се 
предвижда смекчаваща мярка. Извършва се  преценка какви отрицателните 
въздействия ще окажат „мерките по възстановяване” върху определените 
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специфични употреби. Ако отрицателните въздействия върху значимите употреби са 
оценени за значителни се преминава към  стъпка 8. 

• Стъпка 8: Извършва се преценка дали полезните цели могат да се постигнат по 
„други начини” като: първо се определя дали другите са осъществими, на второ 
място се извършва оценка дали „другите начини” са по-добър вариант по отношение 
на околната среда.   

За окончателното обозначаване на СМВТ и изкуствените водни тела (ИВТ) се взема предвид 
значимостта на тяхната употреба за социално-икономическото развитие. Когато прекратяването 
на употребата значително би повлияла на общественото развитие или икономическите 
дейности, тя се запазва, а телата се определят като СМВТ и ИВТ. 

 3.2.Критерии за първоначално определяне  на СМВТ 
В табл.3.1  са дадени критерии, които са използват за първоначално определяне на СМВТ в 
категория „реки” 
Табл.3.1. Критерии за предварително идентифициране на силномодифицираните водни тела 

N Дейност Ефект Индикатор СМВТ 

1 Корегирани части от реки   Регулиране на оттока и 
морфологични изменения 

Дължина на дигата/дължина на 
водното тяло (%) 

>70 % 

2 Язовири, изградени на 
реки 

Регулиране на оттока и 
въздействия върху 
екосистемите  

Промяна на формата на 
реката и превлъщането и в 
«езеро» 

Във всички 
случаи 

3 Извличане на води  Въздействие върху речната 
екосистема 

Извлечена вода 70% от 
средния воден ресурс 70% от 
времето  (%) 

> 30% 

4 Регулиране на оттока 
чрез изграждане на 
преградни съоръжения 
и/или МВЕЦ 

Въздействия върху 
стабилността на речните 
легла и екосистеми, промяна 
в непрекъсваемостта на 
реката 

Значима промяна в оттока  
спрямо естественото 
състояние (%) > 30% 

5 Добив на инертни  
материали от реката 

Значима промяна в речното 
корито дъно и/или брегове), 
въздействия върху 
стабилността на речните 
легла и екосистеми 

Дължина на дигата/дължина на 
водното тяло (%) 

>70 % 

 

 3



За категория „езера” СМВТ се определят, когато естествени езера са превърнати в 
язовири, като се използват за складиране на води и се използват за различни цели. 

3.3.Употреби за определяне на СМВТ 
СМВТ се определят във връзка със следните употреби:  

• складиране за напояване,  

• складиране за хидроенергетика  

• складиране за питейно водоснабдяване,  

• защита от наводнения,  

• риборазвъждане,  

• урбанизация  

• рекреация.  
В таблица 3.2. са описани  физическите изменения по водни тела – изградени язовири, 

МВЕЦ и други хидротехнически съоръжения, корекции на реки. На база на тях се извършва 
предварителното определяне на СМВТ и ИВТ, които след допълнителен анализ окончателно се 
обазначават като такива в  ПУРБ. 
 
Табл.3.2.Предварително определяне на силномодифицираните водни тела. Анализ на 

натоварванията по водни тела (потенциални силномодифицирани ВТ – 2008г.) 
  

ПРИЧИНА  ЗА  ОПРЕДЕЛЯНЕ  НА 
СМВТ 

No 
Код на водно 

тяло 
Име на водно 

тяло 

Площ 
(км / 
кв.км) 

СМВТ 
/ ИВТ Я

зо
ви
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М
В
ЕЦ

 

м
ик
ро
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ов

ир
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въ
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ор
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ж
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АРДА 

1 BG3AR600L025 Яз. Боровица - ПБВ 1.01 СМВТ 

v 

      

  

    

2 BG3AR570L021 Яз. Кърджали 16.37 СМВТ 

v 

      

  

    

3 BG3AR400L015 Яз. Бенковски 0.51 СМВТ 

v 
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4 BG3AR100L004 Яз. Ивайловград 14.06 СМВТ 

v 

            

5 BG3AR350L010 
Яз. Студен 
кладенец 26.34 СМВТ 

v 

            

6 BG3AR400L018 

яз. "Горубсо" 
("Златоград", 
"Аламовци") - ПБВ 0.29 СМВТ 

v 

            

7 BG3AR100R006 

р. Арда от 
вливането на р. 
Крумовица до яз. 
Ивайловград 63.59 СМВТ   v v         

8 BG3AR900R035 

р. Арда от гр. 
Рудозем до 
вливане на р. 
Черна 12.34 СМВТ   v   v       

9 BG3AR900R036 

р. Арда и притоци 
от извора до 
гр.Рудозем - ПБВ 193.83 СМВТ   v   v       

10 BG3AR400R014 

р. Върбица и 
притоците от гр. 
Златоград до устие 431.11 СМВТ   v v v       
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11 BG3AR300R012 

Буюкдере 
(Големица) до 
вливането в яз. 
Студен кладенец 37.54 СМВТ   v v         

12 BG3AR700R028 

р. Арда между 
вливане на Черна 
река до 
яз.Кърджали и р. 
Ардинска 114 СМВТ   v v v       

ТУНДЖА 

1 BG3TU700L030 яз. Асеновец - ПБВ 1.1 СМВТ 

v 

          

2  BG3TU600L023 
яз. Цанко 
Церковски 1.72 СМВТ 

v 

  v       

3 BG3TU200L009 яз. Малазмак 0.75 СМВТ 

v 

  v       

4 BG3TU500L017 яз. Кирилово 0.95 СМВТ 
v 

          

5 BG3TU500L013 яз. Малко Шарково 2.89 СМВТ 

v 

          

6 BG3TU700L036 яз. Жребчево 18.72 СМВТ 

v 

          

7 BG3TU900L047 яз. Копринка 11.2 СМВТ 
v 

  v       

8 BG3TU200L010 яз. Роза 3 0.68 СМВТ 
v 

          

9 BG3TU900L043 
Рибарници с. 
Николаево 2.03 ИВТ 

v 

          

10 BG3TU600L024 Скаленско езеро 0.52 СМВТ             
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11 BG3TU700R032 

р. Тунджа от яз. 
Жребчево до 
вливане на р. 
Асеновска 53.62 СМВТ   v v v     

12 BG3TU700R026 

р. Овчарица от с. 
Сотиря до вливане 
в р. Тунджа 29.21 СМВТ         v   

13 BG3TU200R007 р. Калница 105.45 СМВТ   v v   v   

14 BG3TU500R012 

р. Поповска от яз. 
Малко шарково до 
устие, р. 
Ахлатийска 139.19 СМВТ   v v   v   

15 BG3TU700R033 

р. Беленска от 
вливане на 
Боровдолска до 
устие, 
р.Боровдолска 49.57 СМВТ   v v       

16 BG3TU700R025 

Ляв приток на р. 
Тунджа минаващ 
през с. Блатец 27.14 СМВТ   v v   v   

17 BG3TU600R022 
р. Мочурица и 
притоци 296.79 СМВТ   v v   v   
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18 BG3TU570R021 

р. Тунджа от 
вливане на река 
Асеновска до 
вливане на р. 
Симеоновска 98.68 СМВТ   v v  v v   

19 BG3TU900R042 

р. Тунджа след яз. 
Копринка до 
яз.Жребчево, 
р.Крънска и долно 
течение 133.45 СМВТ     v v v   

МАРИЦА 

1 BG3MA500L119 

яз. Пясъчник и ХВ 
изравнител 
Пясъчник 12.34 СМВТ 

v         

  

2 BG3MA800L160 яз. Тополница 5.32 СМВТ 

v         

  

3 BG3MA500L125 яз.Кавака 0.83 СМВТ 
v         

  

4 BG3MA800L163 яз. Бакър дере 0.75 СМВТ 

v 

          

5 BG3MA800L180 яз. Душанци 0.72 СМВТ 
v 

          

6 BG3MA900L205 яз. Белмекен 3.85 СМВТ 

v 

          

7 BG3MA600L139 яз.Беглика 0.15 СМВТ 
v 

          

8 BG3MA600L138 яз.Голям Беглик 4.05 СМВТ 
v 

          

9 BG3MA900L192 яз. Батак 20.98 СМВТ 
v 
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10 BG3MA400L078 яз. Герена 2 0.59 СМВТ 
v 

          

11 BG3MA400L081 яз. Ново железаре 0.54 СМВТ 
v 

          

12 BG3MA400L088 яз.Домлян 1.49 СМВТ 
v 

          

13 BG3MA600L133 яз. Въча 4.66 СМВТ 
v 

          

14 BG3MA600L132 яз.Кричим 0.71 СМВТ 
v 

          

15 BG3MA400L086 яз. Синята река 0.44 СМВТ 

v 

          

16 BG3MA100L009 яз. Иваново 0.48 СМВТ 
v 

          

17 BG3MA300L045 яз. Гарваново 2.79 СМВТ 

v 

          

18 BG3MA100L012 яз. Тракиец 4.65 СМВТ 
v 

          

19 BG3MA300L061 яз. Мечка 0.25 СМВТ 
v 

          

20 BG3MA300L073 яз.40-те извора 0.5 СМВТ 
v 

          

21 BG3MA200L015 яз. Троян 0.56 СМВТ 
v 

          

22 BG3MA200L032 

яз. Даскал 
Атанасово, р. 
Оряховска 0.77 СМВТ 

v 

          

23 BG3MA200L031 яз.Раднево 0.83 СМВТ 
v 

          

24 BG3MA300L041 яз. Бяло поле 1 0.9 СМВТ 
v 

          

25 BG3MA200L019 яз. Розов кладенец 5.51 СМВТ 
v 

          

26 BG3MA200L021 яз.Пъстрен 0.43 СМВТ 
v 

          

27 BG3MA300L065 
яз. Тюркмен 
(Дългъна) 0.49 СМВТ 

v 

          

28 BG3MA300L068 
яз.Генерал 
Николаево 1 0.8 СМВТ 

v 
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29 BG3MA400L084 
изравнител 
Чернозем 0.49 СМВТ 

v 

          

30 BG3MA300L054 яз.Чирпан 0.41 СМВТ 
v 

          

31 BG3MA900L188 яз. Малка Мътница 0.16 СМВТ 

v 

          

32 BG3MA900L204 яз. Чаира 0.23 СМВТ 
v 

          

33 BG3MA300L074 яз.Сушица 0.4 СМВТ 
v 

          

34 BG3MA200L023 яз.Овчарица 9.12 СМВТ 
v 

          

35 BG3MA200L025 яз.Овчи кладенец 3 0.25 СМВТ 

v 

          

36 BG3MA300L049 яз. Езерово 0.81 СМВТ 
v 

          

37 BG3MA300L051 яз. Брягово 1 0.63 СМВТ 

v 

          

38 BG3MA600L137 яз.Тошков чарк 0.17 СМВТ 
v 

          

39 BG3MA700L152 яз. Черешка за ПБВ 0.07 СМВТ 

v 

          

40 BG3MA300L058 яз. Леново 0.37 СМВТ 
v 

          

41 BG3MA400L082 
яз. Барата / 
Церетелево 0.19 СМВТ 

v 

          

42 BG3MA400L079 
яз. Царимир / 
Гичита 0.67 СМВТ 

v 

          

43 BG3MA400L092 

яз. Свежен, 
Мандево, Средока 
и Гърково дере 0.02 СМВТ v           
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44 BG3MA800R159

Река Тополница от 
язовир Тополница 
до вливане на 
р.Елшишка 
(с.Драгор) 81.61 СМВТ   v     v   

45 BG3MA700R158

Река Тополница от 
село Драгор до 
устие и р.Елшишка 47.3 СМВТ         v   

46 BG3MA500R118

р. Пясъчник от яз. 
Пясъчник до устие 
и ГОК-3 ,Строево, 
Труд 44.98 СМВТ     v   v   

47 BG3MA700R149

Река Луда Яна от 
вливане на 
Стрелчанска Луда 
Яна до устие 37.34 СМВТ     v   v   

48 BG3MA600R130

Река Въча от 
гр.Кричим до устие 
и притоци 46.91 СМВТ   v   v v   

49 BG3MA700R144
Стара река от град 
Пещера до устие 37.11 СМВТ   v     v   

 11



50 BG3MA100R011
Река Харманлийска  
и притоци до устие 214.4 СМВТ   v     v   

51 BG3MA200R022

Река Овчарица от 
язовир Овчарица 
до вливането й в 
река Сазлийка 62.22 СМВТ           v 

52 BG3MA200R029

река Блатница и 
притоци до 
вливането в река 
Сазлийка 103.07 СМВТ         v   

53 BG3MA200R028

рСазлийка и 
притоци от 
р.Блатница до 
р.Овчарица 81.72 СМВТ         v   

54 BG3MA400R077

Река Пикла от 
с.Житница до 
вливането й в река 
Стряма 19.05 СМВТ         v   

55 BG3MA700R156

Река Селска и 
притоци и ГОК 
Чакъша 38.6 СМВТ   v     v   
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56 BG3MA600R134

Река Въча и 
притоци от река 
Широколъшка до 
яз.Въча 32.68 СМВТ   v   v     

57 BG3MA900R184

Река Чепинска от 
нач. корекция до 
устие и р.Грохоча 23.03 СМВТ   v     v   

58 BG3MA900R187

Река Мътница от 
вливане на Стара 
река  до устие 12.3 СМВТ         v   

59 BG3MA790R157

р. Марица от 
гр.Белово до  
р.Тополница и ГОК 
13 - К1(ГК1) 96.77 СМВТ   v     v   

60 BG3MA300R066
Река Сребра долно 
течение 21.68 СМВТ         v   

61 BG3MA200R037

Река Сазлийка от с. 
Ракитница до река 
Азмака 24.88 СМВТ   v     v   

62 BG3MA200R030

Река Сазлийка от 
Азмака до 
Блатница и р. 
Азмака 45.43 СМВТ       v v   
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63 BG3MA400R076

Река Стряма от 
вливане на р.Пикла 
до устие 24.73 СМВТ   v   v v   

64 BG3MA500R117

Р.Марица от рВъча 
до 
р.Чепеларска,ГК-2, 
4,5 и 6 и Марковки 
колектор 118.74 СМВТ     v   v   

65 BG3MA500R103

Река Чепеларска от 
гр.Асеновград до 
устие  и Крумовски 
колектор 30.99 СМВТ   v     v   

66 BG3MA350R039

Река Марица от 
река Чепеларска до 
река Сазлийка 219.87 СМВТ   v   v v   

67 BG3MA500R128

Река Потока от 
град Съединение 
до устие 16.2 СМВТ   v     v   

68 BG3MA500R126

Река Първенецка 
от вливане на река 
Пепелаша до устие 11.6 СМВТ       v v   
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69 BG3MA300R075
ГОК Азмака и ГОК 
Карадере 30.94 ИВТ             

70 BG3MA700R143

р.Марица от 
р.Тополница до 
вливане на р.Въча 
и ГОК-9 и ГОК II 61.53 СМВТ   v   v v   

71 BG3MA200R033
р.Кумруджа до яз. 
Раднево 52.58 СМВТ 

  

      v   

72 BG3MA200R014

Река Сазлийка  от 
река Овчарица до 
устие 60.11 СМВТ 

  

      v   

73 BG3MA100R001

Река Марица,от 
р.Сазлийка до 
граница 163.24 СМВТ 

  

v   v v   
74 

BG3MA800R162
р. Мътивир и 
притоци 104.62

СМВТ    
  v   v   
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3.4.Смекчаващи  мерки на СМВТ 
Примери за мерки за възстановяване за постигане на ДЕС:  
- Възстановяване на речното корито; (при ерозия на брегове и дъно от добив на инертни 

матриали) 
- Възстановяване на естественото състояние на реката (при ерозия на брегове и дъно от 

добив на инертни матриали, обезлесяване на брегове, корекции) 
- Възстановяване на стари меандри (в случая на изправяне на реки и корекции) 
- Мероприятия за възстановяване и защита на речните брегове и корито от ерозия  със 

затревителни и залесителни мероприятия (в случая на добив на инертни матриали, 
обезлесяване на брегове) 

- Възсановяване на влажна зона „при нарушена хидравлична връзка от корекция на река 
и/или изграждане на отводнителни канали)  

- Премахване на корекции 
- Разрушаване на язовирни стени 
- Разрушаване на бентове и прагове пречещи за миграцията на рибите и др. 

За смекчаване ефекта от хидроморфологични изменения се използват мерките в таблица 3.3. 
Табл.3.3 Предварително определяне на силномодифицираните водни тела. Анализ на 
№ Група товари Вид 

товар/защита 
Код 
мярка  

Вид допълнителна мярка 

1 водоползване водоползване BG3WA01 Ефективен конторол на водоползаването 

2 водоползване водоползване BG3WA02 Прецизиране на необходимото водно 
количество за питейно-битовото 
водоснабдяване 

3 водоползване водоползване BG3WA03 Ограничителен режим за водовземане от 
водохващане на НС извън поливния сезон 

4 водоползване водоползване BG3WA04 Прогнозиране на водопотреблението и наличния 
ресурс 

5 водоползване водоползване BG3WA05 Преоценка на издадените разрешителни за 
водовземане и оценка на обезпечеността и 
кумултативния ефект при издавене на нови 

6 водоползване водоползване BG3WA06 Разработване на методика за определяне на 
екологичния минимум, съобразена с 
определените типове води, определяне на 
екологичния минимум за повърхностните ВТ и 
определяне на критерии за застрояване на 
реките с МВЕЦ 

 16



7 Хидроморфология прехвърляне на 
води 

BG3HT01 Анализ, оценка и оптимизиране на 
прехвърляните количества предвид преоценка 
нуждите на водопотребителите 

8 Хидроморфология прехвърляне на 
води 

BG3HT02 Засилване контрола по прехвърлянето на води  

9 Хидроморфология ретулиране на 
оттока 

BG3HR01 Ефективен контрол на изпусканите води след 
язовир/ВЕЦ 

10 Хидроморфология ретулиране на 
оттока 

BG3HR02 Осигуряване на екологичен минимум  

11 Хидроморфология ретулиране на 
оттока 

BG3HR03 Преразглеждане работата на съоръженията, в 
т.ч. и издадените разрешителни  нагоре по 
реката за оводняване на речното корито 

12 Хидроморфология ретулиране на 
оттока 

BG3HR04 Изграждане на преливник 

13 Хидроморфология ретулиране на 
оттока 

BG3HR05 Оптимизиране на хидрологичния режим след 
язовирите  

14 Хидроморфология морфоложки 
условия 

BG3HM01 Биологично укрепване на бреговете  (укрепване 
с машини, разсаждане на издънки, преплитане и 
т.н.) 

15 Хидроморфология морфоложки 
условия 

BG3HM02 Възстановяване на естественото състояние 

16 Хидроморфология морфоложки 
условия 

BG3HM03 Възстановяване на речното корито 

17 Хидроморфология морфоложки 
условия 

BG3HM04 Възстановяване на стари меандри 

18 Хидроморфология морфоложки 
условия 

BG3HM05 Мероприятия за възстановяване и защита на 
речните брегове и корито от ерозия 

19 Хидроморфология морфоложки 
условия 

BG3HM06 Рекултивация на участъци засегнати от добив на 
инертни материали  

20 Хидроморфология морфоложки 
условия 

BG3HM07 Създаване на влажна зона 

21 Хидроморфология морфоложки 
условия 

BG3HM08 Укрепване на брега и дъното 

22 Хидроморфология морфоложки 
условия 

BG3HM09 Залесяване на бреговете с дървесни видове   
(4бр на 15м) 

23 Хидроморфология морфоложки 
условия 

BG3HM10 Забрана за добив на инертни материали 

24 Хидроморфология морфоложки 
условия 

BG3HM11 Забрана за изграждане на МВЕЦ 

25 Хидроморфология морфоложки 
условия 

BG3HM12 Забрана за корекции на речното корито 

26 Хидроморфология морфоложки 
условия 

BG3HM19 Ограничителен  режим за изграждане на МВЕЦ 

27 Хидроморфология морфоложки 
условия 

BG3HM20 Ограничителен  режим за изземване на инертни 
материали 
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28 Хидроморфология морфоложки 
условия 

BG3HM13 Контрол на изземаните количества инертни 
материали 

29 Хидроморфология морфоложки 
условия 

BG3HM14 Преоценка на издадените разрешителни за 
изземване на инертни материали и оценка на 
обезпечеността и кумултативния ефект при 
издавене на нови 

30 Хидроморфология морфоложки 
условия 

BG3HM15 Проучвания за ерозия на  речното корито и 
набелязване на мерки за стабилизирането му 

31 Хидроморфология морфоложки 
условия 

BG3HM16 Проучване за ерозия на брегове и дъно 

32 Хидроморфология морфоложки 
условия 

BG3HM17 Анализ на съществуващите запаси от инертни 
материали в реките и определяне на регламент 
за ползването им 

33 Хидроморфология морфоложки 
условия 

BG3HM18 Оценка на твърдия отток в речните басейни на 
ИБР 

34 Хидроморфология непрекъснатост 
на реката 

BG3HC01 Изграждане на рибен проход байпас 

35 Хидроморфология непрекъснатост 
на реката 

BG3HC02 Изграждане на рибен проход басейнов 
(стъпаловиден) тип 

36 Хидроморфология непрекъснатост 
на реката 

BG3HC03 Изграждане на рибен проход стационарно 
установени рибосъбирателни съоръжения 

37 Хидроморфология непрекъснатост 
на реката 

BG3HC04 Премахване на тръбно премостване на реки 

38 Хидроморфология непрекъснатост 
на реката 

BG3HC05 Разрушаване на бентове и прагове пречещи за 
миграцията на рибите 

39 Хидроморфология непрекъснатост 
на реката 

BG3HC06 Разработване на нормативна база за изграждане 
на рибни проходи, обвързани с вида риби и 
техните изисквания 

40 Хидроморфология непрекъснатост 
на реката 

BG3HC07 Задължение за осигуряване на свободно 
преминаване на рибната фауна при изграждане 
на нови съоръжения 

41 Хидроморфология непрекъснатост 
на реката 

BG3HC08 Задължение за съобразяване на конструкциите 
на рибните проходи, байпаси и др. с видовете 
риба в съответния тип реката 

 
3.4. Списък  на  повърхностните  ВТ в Източнобеломорски  район, окончателно потвърдени  

като  силномодифицирани и изкуствени в ПУРБ (2009г.)  и причини за определянето им като 

такива в зависимост от специфичната употреба 

№ Код Водно тяло 
Кате-
гория 

СМВТ 
/ИВТ 

Защи
та от 
наво
днен
ия 

Произв
одство 
на ел. 
енергия 

Земед
елие 
/гори 

Рибни 
стопан
ства 

Вод
о-

снаб
дява
не 

Рекре
ация 

Урбан
изаци
я 

1 BG3AR600R024 
р. Боровица и 
притоци от 

Реки СМВТ 
 

 
  Х    
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№ Код Водно тяло 
Кате-
гория 

СМВТ 
/ИВТ 

Защи
та от 
наво
днен
ия 

Произв
одство 
на ел. 
енергия 

Земед
елие 
/гори 

Вод
Рибни 
стопан
ства 

о- Урбан
Рекре

снаб изаци
ация 

дява я 
не 

яз.Боровица до 
вливане в яз. 
Кърджали 

2 BG3AR500R020 

р. Арда между 
яз.Кърджали и 
яз.Студен кладенец 

Реки СМВТ 
 Х       

3 BG3AR100R008 

р. Арда между 
яз.Студен кладенец 
и р.Крумовица 

Реки СМВТ 
 Х       

4 BG3AR100R006 

р.Арда от 
вливането на р. 
Крумовица до 
яз.Ивайловград 

Реки СМВТ 

  Х           

5 BG3AR100R002 

р.Арда между 
яз.Ивайловград и 
държавната 
граница 

Реки СМВТ 

  Х      

6 BG3AR600L025 яз. Боровица Реки СМВТ      Х   

7 BG3AR570L021 яз. Кърджали 
Реки СМВТ   Х    Х  

8 BG3AR400L018 
яз. Горубсо 
Златоград 

Реки СМВТ 
     Х   

9 BG3AR400L015 яз. Бенковски Реки СМВТ    Х     

10 BG3AR350L010 
Яз. Студен 
кладенец 

Реки СМВТ 
  Х    Х  

11 BG3AR100L004 яз. Ивайловград Реки СМВТ   Х           

12 BG3TU900R042 

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

Реки СМВТ 

  Х           
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№ Код Водно тяло 
Кате-
гория 

СМВТ 
/ИВТ 

Защи
та от 
наво
днен
ия 

Произв
одство 
на ел. 
енергия 

Земед
елие 
/гори 

Вод
Рибни 
стопан
ства 

о- Урбан
Рекре

снаб изаци
ация 

дява я 
не 

13 BG3TU700R032 

р. Тунджа от яз. 
Жребчево до 
вливане на р. 
Асеновска 

Реки СМВТ 

  Х     Х 

14 BG3TU700R029 

р. Асеновска след 
яз. Асеновец до 
гр.Сливен 

Реки СМВТ 
     Х   

15 BG3TU700R028 
р. Асеновска от 
гр.Сливен до устие 

Реки СМВТ 
    Х  Х  Х 

16 BG3TU700R026 

р. Овчарица от 
с.Сотиря до 
вливане в р. 
Тунджа 

Реки СМВТ 

    Х     

17 BG3TU700R025 

Ляв приток на р. 
Тунджа минаващ 
през с. Блатец 

Реки СМВТ 
    Х     

18 BG3TU600R022 
р. Мочурица и 
притоци 

Реки СМВТ 
Х  Х     

19 BG3TU570R021 

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

Реки СМВТ 

Х  Х    Х 

20 BG3TU500R012 

р.Поповска от яз. 
Малко Шарково до 
устие, р. 
Ахлатийска 

Реки СМВТ 

  Х     

21 BG3TU900L047 яз. Копринка Реки СМВТ   Х Х       

22 BG3TU700L036 яз. Жребчево Реки СМВТ   Х Х       

23 BG3TU900L043 
рибарници 
Николаево 

Езера ИВТ 
    Х      

 20



№ Код Водно тяло 
Кате-
гория 

СМВТ 
/ИВТ 

Защи
та от 
наво
днен
ия 

Произв
одство 
на ел. 
енергия 

Земед
елие 
/гори 

Вод
Рибни 
стопан
ства 

о- Урбан
Рекре

снаб изаци
ация 

дява я 
не 

24 BG3TU700L030 яз. Асеновец - ПБВ Реки СМВТ      Х     

25 BG3TU500L017 яз. Кирилово Реки СМВТ    Х       

26 BG3TU200L010 яз. Роза 3 Реки СМВТ    Х Х      

27 BG3TU200L009 яз. Малазмак Реки СМВТ    Х Х      

28 BG3TU500L013 яз. Малко Шарково Реки СМВТ    Х       

29 BG3TU600L024 
яз. Скаленско 
езеро 

Езера СМВТ 
   Х       

30 BG3TU600L023 
яз. Цанко 
Церковски 

Езера ИВТ 
   Х Х      

31 BG3MA500L119 

яз. Пясъчник и ХВ 
изравнител 
Пясъчник 

Реки СМВТ 
   Х Х       

32 BG3MA800L160 яз. Тополница Реки СМВТ   Х Х Х       

33 BG3MA500L125 яз.Кавака Реки СМВТ    Х        

34 BG3MA800L163 яз. Бакър дере Езера ИВТ    Х        

35 BG3MA800L180 яз. Душанци Реки СМВТ   Х Х  Х     

36 BG3MA900L205 яз. Белмекен Езера ИВТ   Х Х Х      

37 BG3MA600L139 яз.Беглика Реки СМВТ   Х Х       

38 BG3MA600L138 яз.Голям Беглик Реки СМВТ   Х Х Х      

39 BG3MA900L192 яз. Батак Езера ИВТ   Х Х       

40 BG3MA400L078 яз. Герена 2 Езера ИВТ    Х       

41 BG3MA400L081 яз. Ново железаре Езера ИВТ    Х       

42 BG3MA400L088 яз.Домлян Реки СМВТ    Х       

43 BG3MA600L133 яз. Въча Реки СМВТ   Х Х  Х     
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№ Код Водно тяло 
Кате-
гория 

СМВТ 
/ИВТ 

Защи
та от 
наво
днен
ия 

Произв
одство 
на ел. 
енергия 

Земед
елие 

Рибни 
стопан
ства 

Вод
о-

снаб
дява
не 

Рекре
ация 

Урбан
изаци
я /гори 

44 BG3MA600L132 яз.Кричим Реки СМВТ   Х Х Х      

BG3MA400L086 яз. Синята река Реки СМВТ     Х 45   Х     

46 BG3MA100L009 Реки СМВТ     Х        яз. Иваново 

BG3MA300L045 яз. Гарваново Езера ИВТ     Х      47   

Реки СМВТ 48           Х Х BG3MA100L012 яз. Тракиец 

Реки СМВТ 49     BG3MA300L061 яз. Мечка Х        

Езера ИВТ 50           Х Х BG3MA300L073 яз.40-те извора 

Реки СМВТ 51           Х Х BG3MA200L015 яз. Троян 

яз. Даскал 
Атанасово, р. 
Оряховска 

Реки СМВТ 
    

52 BG3MA200L032 
Х        

Реки СМВТ 53           Х Х BG3MA200L031 яз.Раднево 

Реки СМВТ 54           Х Х BG3MA300L041 яз. Бяло поле 1 

Езера ИВТ 55     BG3MA200L019 яз. Розов кладенец Х        

Реки СМВТ 56           Х Х BG3MA200L021 яз.Пъстрен 

яз. Тюркмен 
(Дългъна) 

Реки СМВТ 
    57 BG3MA300L065 

Х        

яз.Генерал 
Николаево 1 

Езера ИВТ 
    58 BG3MA300L068 

Х        

BG3MA400L084 
изравнител 
Чернозем 

Езера ИВТ 
    Х      59   

60 BG3MA300L054 Реки СМВТ     Х        яз.Чирпан 

Реки СМВТ   61   BG3MA900L188 яз. Малка Мътница Х        

62 BG3MA900L204 яз. Чаира Езера ИВТ   Х Х Х      

63 BG3MA300L074 яз.Сушица Реки СМВТ    Х       
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№ Код Водно тяло 
Кате-
гория 

СМВТ 
/ИВТ 

Защи
та от 
наво
днен
ия 

Произв
одство 
на ел. 
енергия 

Земед
елие 

Рибни 
стопан
ства 

Вод
о-

снаб
дява
не 

Рекре
ация 

Урбан
изаци
я /гори 

64 BG3MA200L023 яз.Овчарица Реки СМВТ   Х        

65 BG3MA200L025 яз.Овчи кладенец 3 Реки СМВТ    Х       

66 BG3MA300L049 яз. Езерово Реки СМВТ   Х Х       

67 BG3MA300L051 яз. Брягово 1 Реки СМВТ    Х Х      

68 BG3MA600L137 яз.Тошков чарк Реки СМВТ   Х        

69 BG3MA700L152 яз. Черешка за ПБВ Реки СМВТ      Х     

70 BG3MA300L058 яз. Леново Реки СМВТ    Х Х      

71 BG3MA400L082 
яз. Барата / 
Церетелево 

Езера ИВТ 
   Х       

72 BG3MA400L079 
яз. Царимир / 
Гичита 

Реки СМВТ 
   Х       

73 BG3MA400L092 

яз. Свежен, 
Мандево, Средока 
и Гърково дере 

Реки СМВТ 
     Х     

74 BG3MA800R159 

Река Тополница от 
язовир Тополница 
до вливане на 
р.Елшишка 
(с.Драгор) 

Реки СМВТ 

Х Х Х         

75 BG3MA500R118 

р. Пясъчник от яз. 
Пясъчник до устие 
и ГОК-3 ,Строево, 
Труд 

Реки СМВТ 

Х  Х         

76 BG3MA600R130 

Река Въча от 
гр.Кричим до устие 
и притоци 

Реки СМВТ 
 Х          

77 BG3MA700R144 
Стара река от град 
Пещера до устие 

Реки СМВТ 
Х Х Х     

78 BG3MA100R011 Река Харманлийска  Реки СМВТ   Х     
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№ Код Водно тяло 
Кате-
гория 

СМВТ 
/ИВТ 

Защи
та от 
наво
днен
ия 

Произв
одство 
на ел. 
енергия 

Земед
елие 

Рибни 
стопан
ства 

Вод
о-

снаб
дява
не 

Рекре
ация 

Урбан
изаци
я /гори 

и притоци до устие 

79 BG3MA200R022 

Река Овчарица от 
язовир Овчарица 
до вливането й в 
река Сазлийка 

Реки СМВТ 

      Х 

80 BG3MA200R029 

река Блатница и 
притоци до 
вливането в река 
Сазлийка 

Реки СМВТ 

Х  Х         

81 BG3MA200R028 

рСазлийка и 
притоци от 
р.Блатница до 
р.Овчарица 

Реки СМВТ 

Х  Х         

82 BG3MA400R077 

Река Пикла от 
с.Житница до 
вливането й в река 
Стряма 

Реки СМВТ 

Х  Х         

83 BG3MA700R156 

Река Селска и 
притоци и ГОК 
Чакъша 

Реки СМВТ 
 Х Х         

84 BG3MA600R134 

Река Въча и 
притоци от река 
Широколъшка до 
яз.Въча 

Реки СМВТ 

 Х          

85 BG3MA900R187 

Река Мътница от 
вливане на Стара 
река  до устие 

Реки СМВТ 
Х  Х         

86 BG3MA790R157 

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

Реки СМВТ 

Х Х Х         
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№ Код Водно тяло 
Кате-
гория 

СМВТ 
/ИВТ 

Защи
та от 
наво
днен
ия 

Произв
одство 
на ел. 
енергия 

Земед
елие 

Рибни 
стопан
ства 

Вод
о-

снаб
дява
не 

Рекре
ация 

Урбан
изаци
я /гори 

87 BG3MA300R066 
Река Сребра долно 
течение 

Реки СМВТ 
Х  Х         

88 BG3MA200R037 

Река Сазлийка от с. 
Ракитница до река 
Азмака 

Реки СМВТ 
Х Х Х     

89 BG3MA200R030 

Река Сазлийка от 
Азмака до 
Блатница и р. 
Азмака 

Реки СМВТ 

Х  Х     

90 BG3MA400R076 

Река Стряма от 
вливане на р.Пикла 
до устие 

Реки СМВТ 
Х Х Х     

91 BG3MA500R117 

Р.Марица от р.Въча 
до 
р.Чепеларска,ГК-2, 
4,5 и 6 и Марковки 
колектор 

Реки СМВТ 

Х  Х    Х 

92 BG3MA500R103 

Река Чепеларска от 
гр.Асеновград до 
устие  и Крумовски 
колектор 

Реки СМВТ 

Х Х Х         

93 BG3MA350R039 

Река Марица от 
река Чепеларска до 
река Сазлийка 

Реки СМВТ 
Х  Х         

94 BG3MA500R128 

Река Потока от 
град Съединение 
до устие 

Реки СМВТ 
Х  Х         

95 BG3MA500R126 

Река Първенецка 
от вливане на река 
Пепелаша до устие 

Реки СМВТ 
Х  Х         

96 BG3MA300R075 
ГОК Азмака и ГОК 
Карадере 

Реки ИВТ  
  Х         
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№ Код Водно тяло 
Кате-
гория 

СМВТ 
/ИВТ 

Защи
та от 
наво
днен
ия 

Произв
одство 
на ел. 
енергия 

Земед
елие 

Рибни 
стопан
ства 

Вод
о-

снаб
дява
не 

Рекре
ация 

Урбан
изаци
я /гори 

97 BG3MA200R033 
р.Кумруджа до яз. 
Раднево 

Реки СМВТ 
Х  Х         

98 BG3MA200R014 

Река Сазлийка  от 
река Овчарица до 
устие 

Реки СМВТ 
Х  Х         

99 BG3MA100R001 

Река Марица,от 
р.Сазлийка до 
граница 

Реки СМВТ 
Х Х Х       

100 BG3MA600R131 

Река Въча от 
язовир Кричим до 
гр.Кричим 

Реки СМВТ 
 Х        

101 BG3MA800R175 

Река Тополница от 
язовир Душанци до 
хвостохранилище 
Медет 

Реки СМВТ 

 Х Х  Х     

102 BG3MA900R191 

р. Мътница под 
язовир Батак до 
притока и приток 
ПБВ 

Реки СМВТ 

 Х Х       

103 BG3MA900R190 

Река Мътница след 
питейно 
водохващане до 
Стара река 

Реки СМВТ 

  Х Х         

 
4. Методология за определяне на подземните водни тела 

Територията на Източнобеломорски басейн се характеризира с изключително 
разнообразни и сложни геоложки и хидрогеоложки условия, обуславящи наличието на порови, 
карстови и пукнатинни и смесен тип  водоносни хоризонти с различна водообилност. В 
изпълнение на чл.3.1 от РДВ през 2003 г. България определи 215 подземни водни тела, 
обхващащи по-водообилните водоносни хоризонти на територията на страната, като броят на 
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ПВТ в Източнобеломорски басейн  е 56. В изпълнение на чл.5.1 и анекс ІІ от РДВ на тези водни 
тела беше извършено първоначално характеризиране.  
При първоначалното идентифицирането на подземните водни тела са взети в предвид следните 
фактори: 

• Геоструктурното им положение 

• Лито-стратиграфската им принадлежност (геоложка възраст  и скален състав) 

• Водообмена между водните тела и филтрирането 

• Хидрогеоложки характеристики 

• Състояние на подземните води, като са идентифицирани само  пресните след 
разграничаване от  силноминерализираните 

 
В съответствие с дефиницията за водоносен хоризонт в Рамковата директива за водите, 

съгласно която слабо водообилни или неводообилни  материали се определят като водоносни и 
в техните граници се определят подземни водни тела в ПУРБ на ИБР се определят и подземни 
водни тела в разположените във високите планински части от територията слабо водообилни 
или неводообилни, напукани магмени и метаморфни скали.  

 
 Допълнителното характеризиране на подземните водни тела е извършено въз основа на 
наличната информация за: 
1. геоложките особености, включително разпространението и вида на водоносните хоризонти, 
2. хидрогеоложките характеристики на подземните водни тяло, включително, коефициента на 
филтрация в подземното водно тяло, пористостта на водоносния хоризонт и неговия тип, в 
зависимост от  хидравличните условия по горнището му; 
3. характеристика на седиментните отложения и почви, покриващи водните тела в зоната на 
подхранването им. Характеристиката на водоплътността и пористостта на пластовете 
покриващи водните тела е извършена главно по експертна оценка. Не разполагаме с 
конкретни данни за цялата площ на зоната на подхранване на водните тела, за коефициента 
на филтрация и абсорбционните свойства на пластовете ; 
4. характеристика на слоистостта на водоносния хоризонт; 
5. идентифициране на водни и/или сухоземни екосистеми и повърхностни водни тела, с които 
подземните водни тела са свързани, 
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6. оценка на посоките и степента на обмен на води между подземните водни тела и 
повърхностните води. Направените оценки са главно експертни, тъй като липсват актуални 
наблюдения за връзката между повърхностните и подземните води. При оценката степента на 
обмен е определена в 2 категории - пряк или затруднен водообмен, в зависимост от 
литоложкия строеж на водоносните пластове и колматацията на речните легла;  
7. оценка на естествените ресурси (средното многогодишно подхранване) на подземните води. 
8. характеризиране на химичния състав на подземните води. 
9. местоположението на водовземните съоръжения за подземни води, разрешения годишен 
обем  на черпене и  химичния състав на  черпените води; 
10. земеползването в зоната или зоните на подхранване: 
 
 В резултат от допълнителното характеризиране на подземните водни тела. 

• част от първоначално определените през 2004 г. подземни водни тела  са  
обединени,  когато те имат еднакъв геоложки строеж, хидрогеоложки характеристики 
и характеристика на седиментните отложения и почви, покриващи водното тяло в 
зоната на подхранването му и не са подложени на въздействия от човешка дейност ; 

• друга част от определените подземни водни тела, състоящи се от няколко слоя, 
които са с твърде различен литоложки строеж, хидрогеоложки характеристики и 
характеристика на седиментните отложения и почви, покриващи водните тела в зоната 
на подхранването им и за които оценката на риска за отделните слоеве е различна, 
са отделени. 

• определени водни тела, които не следват напълно отделен речен басейн са 
присъединени към най-близкия или най-подходящия район с басейново управление. 

 
 На основата на посочените критерии и оценката на риска на територията на 
Източнобеломорски басейн са  определени  48   подземни водни тела.  
 Подземните водни тела в зависомост от типа на водоносния хоризонт са определени 
като порови, карстови или пукнатинни, като смесените типове водоносни хоризонти са 
отнесени към един от основните типове, в зависимост от основната им характеристика – 
порови, карстови и пукнатинни. 
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Табл.4.1.Брой на подземните водни тела по тип на водоносните хоризонти в 
Източнобеломорски басейн 

Тип на водоносните хоризонти  Район за 
басейново 
управление 

Общ брой подземни 
водни тела Порови Карстови Пукнатинни 

Източно 
беломорски 

48 20 13 15 

 
Табл.4.2.Брой на подземните водни тела по тип на водоносните хоризонти  в зависимост от  
хидравличните условия по горнището им в Източнобеломорски басейн: 

Тип на водоносните хоризонти, в зависимост от  
хидравличните условия по горнището им 

Район за басейново управление 

Общ брой 
подземни 
водни 
тела 

Безнапорни (открити) Напорни (закрити) 

Източно беломорски 48 32 16 

 

Табл.4.3.При съставянето на картите с местоположението и границите на водните тела 
същите са отделени в няколко слоя, в зависимост основно  от геоложката им възраст и в 
някои случаи от типа на водоносния хоризонт 

Район за басейново 
управление/ 
Наименование на слоя 

Източно беломорски 

1 Неоген - Кватернер 

2 Неоген 

3 Палеоген - Неоген 

4 Горна Креда 

5 Триас 

6 Протерозой 

 
5. Методология използвана за определяне на елементите за качество и границата на 

класовете за естествени води. 
Изборът на биологични елементи за качество и техните метрики е съобразен с изискванията 

на РДВ 2000/60/ЕС и ръководствата към нея. Покрити са всичките задължителни 5 БЕК 
(фитопланктон, макрофитна флора, фитобентос, дънна макробезгръбначна фауна и рибна 
фауна), които се изискват за определяне на екологично състояние на естествени повърхностни 
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ВТ. Като подкрепящи елементи са използвани данните от общата физико-химия, както и 
хидроморфология (морфологията е по експертно мнение поради липса на национална 
методика). Направен е експертен анализ и интегрирана оценка на екологичното състояние по 
водни тела (ВТ), спазвайки принципа „one out – all out”. Оценка е направена на база на 
биологични данни за ВТ (реки и езера), които са обследвани през 2009 г. (за МЗБ на реки и 
хлорофил на езера са използвани допълнително и исторически данни) Покрити са всички 
задължителни по РДВ биологични елементи за качесто – фитопланктон (само за „езера”), 
макрофити, фитобентос (само за реки), дънна макробезгръбначна фауна (макрозообентос) и 
рибна фауна. За отделни специфични типове/ВТ някои БЕК са игнорирани от принципа „one out 
– all out” и са оценявани като подкрепящи елементи (напр. рибна фауна и макрофити). Някои 
реки и всички язовири са непредставителни за оценки по риби и макрофити (язовирите и за МЗБ 
в някои отделни случаи). Не е правен компромис с оценките по „водещите” БЕК, които са: 
фитопланктон (за „езера”), фитобентос (за реки), макрозообентос (за реки и езера/повечето 
язовири). Когато в едно ВТ са обследвани повече от един пункт и оценката на екологичното 
състояние е хетерогенна, т.е. има различно състояние за отделните пунктове е правен 
експертен анализ на местоположението и представителността на пунктовете спрямо водното 
тяло. Някои пунктове отразяват локални въздействия, нямащи голямо значение за цялото ВТ; 
други са разположени в началото на ВТ и могат да се пренебрегнат, тъй като не дават 
представа за състоянието под тях; трети са разположени на странични притоци и също могат да 
се пренебрегнат. Никога не е правено усредняване на състоянието на ВТ при различен 
екологичен статус на пунктовете в него. Когато имаме равнопоставени пунктове в рамките на 
едно ВТ е приложен отново принципа „one out – all out”, като се взима най-лошото състояние. 
Определянето на границите на 5-те класа (включително референтни условия) е извършено по 
методология комбинираща два метода: (i) използване на данни от обследвания (field survey 
data), които пряко или индиректно определят типово специфичните условия в 5-те класа по РДВ; 
(ii) комбинирано експертно мнение чрез най-добро отсъждане (оценка) (expert opinion & best 
judgement) върху съществуващи данни и натрупания опит в различните типове водни 
екосистеми. 
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6. Методология използвана за определяне на елементите за качество и границата на 
класовете за силномодифицирани и изкуствени водни тела. 

Изборът на биологични елементи за качество и техните метрики е съобразен с 
изискванията на РДВ 2000/60/ЕС и ръководствата към нея. Покрити са с някои изключения 
всичките задължителни 5 БЕК (фитопланктон, макрофитна флора, фитобентос, дънна 
макробезгръбначна фауна и рибна фауна), които се изискват за определяне на екологичен 
потенциал на СМВТ и ИзкВТ. Като подкрепящи елементи са използвани данните от общата 
физико-химия, както и в някои случаи хидроморфология (по експертно мнение поради липса на 
национална методика, когато измененията не са свързани с основната модификация на ВТ). 
Направен е експертен анализ и интегрирана оценка на екологичното състояние по водни тела 
(ВТ), спазвайки принципа „one out – all out”. Оценка е направена на база на биологични данни за 
ВТ (язовири от категория "река" или "езеро", коригирани/регулирани речни участъци), които са 
обследвани през 2009 г. (за МЗБ на модофицирани реки и хлорофил на язовири са използвани 
допълнително и исторически данни) Покрити са всички задължителни по РДВ биологични 
елементи за качесто – фитопланктон (само за язовири), макрофити, фитобентос (само за 
модифицирани речни ВТ с течащи води), дънна макробезгръбначна фауна (макрозообентос) и 
рибна фауна. За отделни типове/ВТ някои БЕК са игнорирани от принципа „one out – all out” и са 
оценявани като подкрепящи елементи (напр. рибна фауна и макрофити в язовири с интензивни 
вариации на нивото и изкуствено зарибяване/рибовъдство). Не е правен компромис с оценките 
по „водещите” БЕК, които са: фитопланктон (за язовири), фитобентос (за модифицирани реки с 
течаща вода), макрозообентос (за реки и повечето язовири). Когато в едно ВТ са обследвани 
повече от един пункт и оценката на екологичния потенциал е хетерогенна, т.е. има различно 
състояние за отделните пунктове е правен експертен анализ на местоположението и 
представителността на пунктовете спрямо водното тяло. Някои пунктове отразяват локални 
въздействия, нямащи голямо значение за цялото ВТ; други са разположени в началото на ВТ и 
могат да се пренебрегнат, тъй като не дават представа за състоянието под тях; трети са 
разположени на странични притоци и също могат да се пренебрегнат. Никога не е правено 
усредняване на състоянието (респ. потенциала) на ВТ при различен екологичен статус на 
пунктовете в него. Когато имаме равнопоставени пунктове в рамките на едно ВТ е приложен 
отново принципа „one out – all out”, като се взима най-лошото състояние. Определянето на 
границите на 5-те класа (включително референтни условия) е извършено по методология 
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комбинираща два метода: (i) използване на данни от обследвания (field survey data), които пряко 
или индиректно определят типово специфичните условия в 5-те класа по РДВ; (ii) комбинирано 
експертно мнение чрез най-добро отсъждане (оценка) (expert opinion & best judgement) върху 
съществуващи данни и натрупания опит в различните типове водни екосистеми. Екологичният 
потенциал на СМВТ и ИзкВТ се определя като отместване от екологичното състояние по 
елементите рибна фауна и за някои случаи - макрофити и МЗБ. При язовирите екологичния 
потенциал по ФП съвпада напълно с екологичното състояние на естествените езера, поради 
това, че този БЕК не се повлиява от хидроморфологията. Същото е и с фитобентоса в течащите 
речни СМВТ, който слабо зависи от модификациите на речното течение. 

 
7. Методология, използвана за комбиниране на елементи за качество за определяне 

крайното състояние на водните тела 
Изборът на биологични елементи за качество и техните метрики е съобразен с изискванията 

на РДВ 2000/60/ЕС и ръководствата към нея. Покрити са всичките задължителни 5 БЕК 
(фитопланктон, макрофитна флора, фитобентос, дънна макробезгръбначна фауна и рибна 
фауна), които се изискват за определяне на екологично състояние и екологичен потенциал на 
реки и езера. Като подкрепящи елементи са използвани данните от общата физико-химия, както и 
хидроморфология (морфологията е по експертно мнение поради липса на национална методика). 
Направен е експертен анализ и интегрирана оценка на екологичното състояние (респ. екологичен 
потенциал) по водни тела (ВТ), спазвайки принципа „one out – all out”. Оценка е направена на база 
на биологични данни за ВТ (реки и езера), които са обследвани през 2009 г. (за МЗБ на реки и 
хлорофил на езера са използвани и допълнително и стари данни) Покрити са всички 
задължителни по РДВ биологични елементи за качесто – фитопланктон (само за „езера”), 
макрофити, фитобентос (само за реки), дънна макробезгръбначна фауна (макрозообентос) и 
рибна фауна. За отделни специфични типове/ВТ някои БЕК са игнорирани от принципа „one out – 
all out” и са оценявани като подкрепящи елементи (напр. рибна фауна и макрофити). Някои реки и 
всички язовири са непредставителни за оценки по риби и макрофити (язовирите и за МЗБ в някои 
случаи). Не е правен компромис с оценките по „водещите” БЕК, които са: фитопланктон (за 
„езера”), фитобентос (за реки), макрозообентос (за реки и езера/повечето язовири). Когато в едно 
ВТ са обследвани повече от един пункт и оценката на екологичното състояние (респ. потенциал) 
е хетерогенна, т.е. има различно състояние за отделните пунктове е правен експертен анализ на 
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местоположението и представителността на пунктовете спрямо водното тяло. Някои пунктове 
отразяват локални въздействия, нямащи голямо значение за цялото ВТ; други са разположени в 
началото на ВТ и могат да се пренебрегнат, тъй като не дават представа за състоянието под тях; 
трети са разположени на странични притоци и също могат да се пренебрегнат. Никога не е 
правено усредняване на състоянието (респ. потенциала) на ВТ при различен екологичен статус 
на пунктовете в него. Когато имаме равнопоставени пунктове в рамките на едно ВТ е приложен 
отново принципа „one out – all out”, като се взима най-ниската стойност. Определянето на 
границите на 5-те класа (включително референтни условия) е извършено по методология 
комбинираща два метода: (i) използване на данни от обследвания (field survey data), които пряко 
или индиректно определят типово специфичните условия в 5-те класа по РДВ; (ii) комбинирано 
експертно мнение чрез най-добро отсъждане (оценка) (expert opinion & best judgement) върху 
съществуващи данни и натрупания опит в различните типове водни екосистеми. 

 
 
 

8. Методология и критерии за определяне на значимите точкови източници на 
замърсяване 

За повърхностните води са разгледани точкови източници на замърсяване от градски 
отпадъчни води, индустрални емитери и селскостопански източници – животновъдни ферми, 
заустващи във водни обекти.  

За подземните води като точкови източници  са разгледани  депа за отпадъци; земни лагуни 
(за утаяване на отпадъчни води); места на бивши уранови мини; хвостохранилища; 
индустриални площадки; рудници; петролни бази. 
Определянето на значимите точкови източници е извършено чрез : 

• Определяне на характерните за всеки вид емитер вещества от точкови източници на 
натоварване, като са взети в предвид веществата, изброени в Приложение VIII от 
Директивата за пречистването на градските отпадъчни води (91/271/ЕК), Директивата за 
комплексно предотвратяване на замърсяването (96/61/ЕК) и директивата, засягаща 
замърсяването от заустване на опасни вещества (76/464/EК) 
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• изчисление на годишните товари за съответните вещества (където има налични данни), 
харатерни за вида емитер и съпоставянето им с определените стойности на   приетите 
критерии за оценка на значимите емитери в табл.8.1 

• За индустрията към значимите източници са разгледани и предприятията, подлежащи на 
комплекни разрешителни (съгласно Директива96/61/ЕС), както и тези емитиращи опасни 
вещества (съгласно Директва 76/464/ЕС) 

• За канализациите на населени места без ПСОВ над 2000е.ж. е взето  в предвид 
степентта на изграденост на канализацията, като са идентифицирани всички със степен 
на изграденост над 50%. 

• Проверка за степента на влияние на идентифицираните точкови източници върху 
състоянието на повърхностните води 

• експертна оценка при липса на данни в зависимост от резултатите от мониторинг 
повърхностни води 
 
Табл.8.1.Критерии за определяне на значими точкови източници на натоварване 

Натоварване: точкови 
източници 

Критерии Праг на натоварване 

Заустване на непречистени 
градски отпадъчни води 
 

>2 000  е.ж. без пречистване или само с 
механично пречистване 

* 

Заустване на пречистени градски 
отпадъчни води 

 

>10,000 е.ж. най-малко с биологично 
пречистване  

 
– БПК1 
 
 
– Общ азот2 

 
 
– Общ фосфор2 

 

 
 
 
> 25 mg/l O2 
 
 
> 15 mg/l N  
(>10mg/l ->100 000 p.e.) 
 
> 2 mg/l P  

                                                 
1 Според Таблица 1 от Директивата за пречистване на градските отпадъчни води 
2 Според Таблица 2 от Директивата за пречистване на градските отпадъчни води 
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(>1 mg/l - >100 000 p.e.) 

Директно заустване от 
индустрията 

Всички значими обекти ог  Анекс 5 Наредба 6  / 
2000 година 
 
 
– тежки метали и съставки5  

 As и негови съединения  
 Cd и негови съединения 
 Cr и негови съединения   
 Cu и негови съединения 
 Hg и негови съединения 
 Ni и негови съединения 
 Pb и негови съединения  

 Zn и негови съединения 
 
 

Ограничени стойности в 
Анекс 5 от Наредба 6 
 
 
 
>  5 kg/година 
>  5 kg/г година 
>  50 kg/година 
>  50 kg/година 
>  1 kg/година 
>  20 kg/година 
>  20 kg/година 
> 100kg/година 

Селскостопански точкови 
източници 

Общ азот5 
Общ фосфор5  
БПК 

>50,000 kg/година 
>5,000 kg/година 
>4 000 (> 10 000) е.ж. 

 

• поради фиксираните стойности и наличната информация за оценка в БДИБР е 
използван и критерият “степен на изграждане на канализационната система > 50%   

 

За откриване на значимостта на различни видове натиск от точкови източници е направен 
анализ на въздействието им върху състоянието на повърхностните води – екологично и химично 
състояние. За целите на тази оценка по отношение на екологичното състояние на 
повърхностните водни тела са  разгледани като водещи данните за биологичните елементи за 

                                                 
5 праговете са като в EPER (EMIS inventory for point agricultural sources 2002) 
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качество и е извършена преценка дали отклоненията от стойностите от добро състояние са в 
резултат на влиянието на емисиите от отделяните вещества от точкови източници на 
замърсяване. Разгледани са и свързаните с екологичното състояние химични параметри:  
вещества отнемащи кислород, биогенни вещества, някои специфични замърсители, метали и 
металоиди. По отношение на  химичното състояние на повърхностните води  са разгледани 
приоритетните вещества, съгласно  Директива 2008/105/ЕС  във води по отношение на 
превишението на максимално допустимите им стойности. 

За значими точкови източници на замърсяване по отношение на повърхностните води 
са приети тези, които повлияват съответните елементи на качеството по отношение на  
екологичното състояние на повърхностните води и променят състоянието в по-лошо от 
добро и тези които превишават максималнодопустимите стойности за качество на 
околната среда (СКОС). 

 
По отношение на подземните води при първоначално характеризиране са 

идентифицирани подземните водни тела, които са възможно застрашени от 

проникване на вредни вещества от точкови източници. При допълнителното 

характеризиране по-подробно са характеризирани и разгледани онези точкови 

източници, поради които подземното водно тяло е класифицирано като такова, което 

вероятно няма да достигне целите на член 4 от РДВ („в риск“) и е разгледано 

потенциалното им въздействие 

 
Като точкови източницина на замърсяване са разгледани: 

 

1. Индустриални площадкки на предприятия 

а) Енергийно стопанство - електроцентрали на лигнитни въглища, инсталации за 

производство на електрическа и топлинна енергия. 

б) Рафинерии за минерални масла и газове - рафинерия за нефт и нефтопродукти, 

включваща: модулна инсталация за дестилация на нефт при дейност дестилация на 

нефт и нефтопродукти; модулна инсталация за дестилация на нефт към рафинерия за 

нефт и нефтопродукти при дейност регенерация на отработени масла; инсталация за 

 36



сяроочистка на газьолови фракции, включваща: модул за водородна десулфуризация и 

модул за регенерация на сяра. 

в) Производство и обработване на метали - производството на цветни и благородни 

метали - олово, цинк, мед, сплави; производство на едри, средни и дребни чугунени 

отливки от сив и сферографитен чугун; ремонт и производство на резервни части за 

тежкото миннодобивно, транспортно и енергетично оборудване; инсталация за 

производство на катодна мед и цинков сулфат.  

г) Преработка на нерудни минерални суровини – производство на: цименти, специални 

цименти, свързващи вещества, сухи смеси и др.; калциев карбид, ацетилен, калциев 

карбонат преципитат, негасена вар, хидратна вар, опакована гасена вар фино очистена, 

опокован и насипен варов разтвор - хоросан за фина мазилка и зидария и хастар, 

метални опаковки; стъклен амбалаж; фаянсови и керамични материали и изделия за 

строителството. 

д) Химическа промишленост – производство на: минерални торове, амоняк, азотна 

киселина и амониев нитрат; материали за металолеенето: фуранови смоли, фенолни 

смоли, резолни фенолформалдехидни смоли, катализатори и други; акрилни листове и 

гранули – плексиглас; багрила за текстил, кожа и хартия; текстилни спомагателни 

средства и прахови лакове; препарати за растителна защита; антибактериални, 

противопаразитни средства, коксидиостатици, нутривни антибиотици, 

антидиаритични аналгетици, витаминно-микроелементни премикси и други. 

е) Други дейности - производство на: полумикрокрепирана крафт хартия, натурална 

крафт хартия, флутинг, хартиени торби; санитарно-хигиенни хартиени изделия; хартии 

за велпапе, велпапе и опаковки от велпапе; птицеферми за отглеждане на кокошки 

насачки, производство на яйца и птичи продукти;   

ж) Други производства, подлежащи на КР по ЗООС. 

2. Депа за производствени и опасни отпадъци – хвостохранилища. 

3. Депа за неопасни отпадъци - действащи, закрити, рекултивирани депа и депа в 

строеж на територията на ИБР. 

4. Складове за пестициди. 

5. Земни лагуни - от дестилерии и розоварни, животновъдство и птицевъдство 

6. Площадки за редки метали - уран. 
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7. Петролни бази. 

 
Въз основа на установените точкови източници са окончателно определени следните 

потенциални точкови източници: 

- депа за отпадъци 

- индустриални площадки 

- рудници 

- складове за стари пестициди 

- земни лагуни 

- петролни бази 

- бивши уранови мини 

- хвостохранилища 

 
Натиска е оценен по експертна оценка като са взети предвид видовете товари и 

възможното замърсяване от тях, чувствителността на подземните води към 

замърсяване и проверка с резултатите от мониторинга, там където могат да бъдат 

съпоствени. При липса на конкретни мониторингови измервания е използван метода 

по аналогия. Като значителни точкови източници на замърсяване в 

Източнобеломорски басейн са отделени:  

                                                                                                                                                                  
1. Депа за отпадъци - те емитират амоний и нитрати, резултат от недобро 

стопанисване на депата за отпадъци или отсъствие на долен изолиращ екран на 

същите, а също и наличие на ПСОВ в населените места.                  

2. Рудници - замърсяване на подземните води  в резултат на високото съдържание на 

пепел и сяра и ниската калоричност на лигнитните въглища, които замърсяват 

околната среда с прах и газове. Източници на замърсяване са както откритите рудници 

и сгуроотвали, така и топлоцентралите и брикетна фабрика.   

3. Индустриални площадкки -  Изчисления на товари и количествено определяне на 

компоненти постъпващи в подземните води от замърсявания свързани с индустриални 

площадки не е извършвано. 
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9. Методология и критерии за определяне значимите дифузни източници на 
замърсяване 

За повърхностните води са разгледани като дифузни източници рибовъдството в язовирите, 
селското стопанство и проблеми с отпадъци в реките и язовирите.  

За подземните води като дифузни източници са разгледани селското стопанство и 
населените места без канализация.   

9.1.Определяне на значимите дифузни източници 
Определянето на значимите дифузти източници е извършено чрез : 

• Определяне на характерните за всеки вид замърсяване вещества от дифузни източници 
на натоварване 

• изчисление на годишните товари за съответните вещества, харатерни за вида дифузен 
източник и съпоставянето им с определените стойности на   приетите критерии за 
оценка на значимите емитери в табл.9.1 

• Проверка за степента на влияние на идентифицираните дифузни източници върху 
състоянието на повърхностните води  и оценка на влиянието им 

• Проверка за влияние на идентифицираните дифузни източници  върху качественото 
състояние на подзечните води 

 
 

Табл.9.1.Критерии за определяне на значими дифузни източници на натоварване 

Натоварване: точкови 
източници 

Критерии Праг на натоварване 

Замърсяване от  населени места, 
индустриални, селскостопански и 
други инсталации и цейности чрез 
дифузни източници  

Селскостопански площи 
 
 
 
 
Урбанизирани площи  без канализация 
  

0.5 kg P/ha/година 
5 kg N/ha/година 
 
 
 
0.15 kg P/ha/година  
1.5 kg N/ha/година 
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9.2.Определяне товарите от дифузно замърсяване от селскостопански дейности  

9.2.1. Растениевъдство  
1. Определяне на обработваемите площи по култури по области 
2. Определяне на присъединяването на обработваемите площи по области към основите 

речни   басейни. 
3. Изчисляване на действително наторените площи по култури на основа на среден за 

страната процент торени площи 
4. Изчисляване на общите количества фосфорни торове и азот в азотни торове (т/год) по 

средни за страната стойности използвани торове за съответния вид култура 
5. Изчисляване на общите количества фосфор във получените количества фосфорни 

торове.  
6. Изчисляване на количествата азот и фосфор, отиващи към  води – 10% от изчислените 

общи количества в тона/годишно. 
7. Получените в т.6 количествата N  и Р  се разделят на  реално торената  обработваемата 

площ и се получава  минерален  N кг/ ha.  и Р кг/ha  от растениевъдство.  
9.2.2.  Животновъдство 
При определяне на дифузното замърсяване от животновъдство са  използвани данни по 
административни области за броя животни  по видове: крави, овце, птици. Свинете са 
изключени, тъй като се приема, че е свързано с точкови емисии и не предизвиква дифузно 
замърсяване, поради отглеждането им в свинеферми и неизползване на органични отпадъци за 
наторяване.  

1. Идентифициране количеството на отглежданите животни по видове. 
2. Определяне на количеството отглеждани животни по основни речни бакейни и по 

видове. 
3. Определяне количеството на органични торове за година  по норми, посочени от 

експерти от Аграрен университет –Пловдив и дадени в табл.9.2 
4. Изчисляване на количествата сухо вещество – N и P в органичните торове. 
5. Изчисляване на количествата азот и фосфор, отиващи към води – 10% от изчислените 

количество сухо вещество в т.4. 
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6. Определяне количеството N и P (т/г), постъпващи във води от обработваеми и от 
пасищни площи и общото количество от животновъдство. Условно се приема че общото 
количество органични торове за  крави и овце  се разделя по равно (по 50% )  по 
обработваемите и пасищни площи, а при  птици цялото количество (100%) се отнася  
към обработваемите площи.  

7. Количествата органичен N и Р (от обработваеми площи, определени в т.6), се разделят 
на  размера на общо обработваемата площ и се получава  - N кг/ ha  и Р кг/ha  от  
животновъдство.  
Табл.9.2.Количество на оборски тор 

  

КРАВИ ПРИ СРЕДНО 
ТЕГЛО 500КГ. 

СВИНЕ ПРИ СРЕДНО 
ТЕГЛО 100КГ. 

ОВЦЕ КОКОШКИ 

ДНЕВНО КГ. 40 7 3 0,15 

ГОДИШНО Т. 14,6 2,5 1,095 0,054 

 

Табл.9.2.Налични хранителни елементи в органичните торове  

              МАТЕРИАЛИ % 
СУХО В-ВО 

N 
Кг/т 

Р 
Кг/т 

К 
Кг/т 

Течни екскременти от говеда  6 0,9 0,6 3,2 

Течни екскременти от прасета  6 1,75 1,5 2,7 

Сламест оборски торот едър добитък 25 1,2 2,1 4,8 

Оборски тор от прасета  25 1,5 4,2 3,2 

Птичи тор - носачки  30 5,3 7,8 6,8 

Птичи тор- бройлери  60 10,1 15 14 

Птичи тор - пуйки  60 10,1 15 14 

 
 
9.3.Определяне товарите от дифузно замърсяване от урбанизирани територии  

В настоящия етап на оценяване на дифузното замърсяване  от урбанизирани територии, са 
разгледани всички населени места в ИБР, които са с процент на изграденост на канализацията 
по-малко от 50%. Следвана е долуизложената последователност: 
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 1. Установяване броя на населението на съответните населени места към 2008 година; 
 2. Изчисляване на броя на реалните жители без канализация в тях, като се имат предвид 
данни за степента на изграденост и степента на използваемост на канализационната мрежа – A; 
 3. Изчисляване на замърсяване на от  урбанзирани площи кг.азот /година и кг.фосфор 
/година, като за целите на изчисленията са приети следните товари: 
 - за общ азот – 0,012 кг/жител/ден; 
 - за общ фосфор – 0,0018 кг/жител/ден; 

4. изчисляване на натоварватето за азот и фосфор по формулите; 

• замърсяване с азот (кгN /год)= A * 0,012 * 365  

• замърсяване с фосфор (кгP /год)= A * 0,0018 * 365  

 5. Преизчисляване на товара в тона/година. 
 
За значими дифузни източници са определени тези, които променят състоянието на 
водното тяло в по-лошо от добро. 

 
10. Методология и критерии за определяне на значими водовземания 
За значими водочерпения от повърхностни води са определени тези, които променят 
състоянието на водното тяло в по-лошо от добро.  Разгледани са водовземания за питейно 
водоснабдяване на населението, за напояване, промишлено водоснабдяване и 
хидроенергетика. 
За определяне на значимите товари са използвани следните критерии: 

• “Значимо водовземане” от повърхностен водоизточник е това водовземане, 
чийто годишен обем  (иззетатато водно количество) е равен или по-голям от 
150х103 м3/год.  

• Като язовири - значими регулирания на оттока са идентифицирани 
“Комплексните и значими язовири”, определени в  Приложение .№1 към чл.13 т.1 
от Закона за водите 

• Като значими регулирания на оттока  са отчетени и главните напоителни и 
отводнителни канали и деривации, доставящи вода за напояване и захранващи 
язовирите за производство на електроенергия и напояване. 
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11. Методология и критерии за определяне на значими морфологични изменения 
Разгледани са натоварвания, свързани с прехвърляне на води от един речен басейн в друг, 
регулиране на оттока с изградените язовири,  корекции на реки, участъци  от реките с 
изменение на оттока и хидроморфологията в резултат на изградените МВЕЦ, дейности, 
свързани с добив на инертни материали от реките, изсичания на крайречната растителност, 
преградни съоръжения по реките без осигурено преминаване на рибната фауна. 

Като значими морфологични изменения са отчетени главните корекции на реки и 
местата на добив на инертни материали от руслата на реките. 

За значими морфолгични изменения са определени тези, които променят екологичното  
състояние на водното тяло в по-лошо от добро въз онова на данни за БЕК и връзката между 
БЕК и хидроморфологичните елементи за качество като е прието, че: 

• Значимите промени в хидроложкия режим влияят на всички БЕК.  

• Регулирането на оттока от големи ядовири влияе на дънни безгръбначни 

• МВЕЦ и прегради по реките влияят на риби и дънни безгръбначни 

• Физически изменения по бреговете и дъното – дънни безгръбначни, риби и 
макрофити 

 
12. Методология и критерии за определяне на други значими натоварвания 
За други значими натоварвания са определени тези , които не спадат към нито една от горе 
посочените видове натиск и променят състоянието на водното тяло в по-лошо от добро. Към 
тях се отнасят замърсяването от стари рудници, отпадъци и ерозията на водосбора . 
За оценка ерозията на водосбора е използвана карта с ерозионния потенциал на почвата с 
5-степенен риск. За значимо натоварване е прето, там където почвата е със силна и много 
силна податливост към ерозия. 
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13. Връзка между натоварване и избор на наблюдавани елементи за качество 
 

Вид натиск Биологични 

показатели 

 

Физикохимични показатели 

Повърхностни води 

(контролен мониторинг 1 и 2, оперативен мониторинг, проучвателен мониторинг*) 

1. Органично 

замърсяване 

(канализации, селско 

стопанство) 

  

Градски канализации  

< 2 000 е.ж.  

Макробезгръбначни и 

фитобентос (реки), 

фитопланктон и 

макрофити (езера) 

Общи показатели: 

T,pH, Епр, O2, БПК5, ХПК, P-parameters, N-

parameters 

Градски канализации  

> 2 000 е.ж.  

Макробезгръбначни и 

фитобентос (реки), 

фитопланктон и 

макрофити (езера) 

Общи показатели: 

T,pH, Епр, O2, БПК5, ХПК, P-parameters, N-

parameters Специфични в-ва: 

Нефтопродукти, СПАВ, тежки метали 

Градски канализации  

> 10 000 е.ж. с 

промишленост, 

Макробезгръбначни и 

фитобентос (реки), 

фитопланктон и 

макрофити (езера) 

Общи показатели: 

T,pH, Епр, O2, БПК5, ХПК, P-parameters, N-

parameters 

Специфични в-ва: 

Нефтопродукти, СПАВ, тежки метали 

Приоритетни в-ва: тежки метали 

Животновъдни ферми Макробезгръбначни и 

фитобентос (реки), 

фитопланктон и 

макрофити (езера) 

Общи показатели: 

T,pH, Епр, O2, БПК5, ХПК, P-parameters, N-

parameters 

Интензивно 

рибовъдство  

Фитопланктон, 

макрофити, 

макробезгръбначни, риби 

Общи показатели: 

T,pH, Епр, O2, БПК5, ХПК, P-parameters, N-

parameters 

2. Индустриално 

замърсяване 

(съчетано с 

Макробезгръбначни Iи 

фитобентос(реки), 

фитопланктон (езера),  
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органично) 

в зависимост от типа 

промишленост: 

риби и макрофити 

(биоакумулация) 

- рудодобив и 

обогатяване на метали 

 Общи показатели: 

T, pH, Епр, O2, SO4, манган, желязо, калциево-

карб. твърдост 

Специфични в-ва: 

тежки метали, арсен 

Приоритетни в-ва: тежки метали 

- химическа 

промишленост 

 Общи показатели: 

T,pH, Епр, O2, БПК5, ХПК, N-parameters, SO4,  

Специфични в-ва: 

Нефтопродукти, СПАВ Приоритетни в-ва: 

пестициди (при установен натиск) 

Термични 

електроцентрали 

 Общи показатели, Специфични в-ва: 

рН,нв,нефтопр,хром-общ, мед,цинк 

,желязо,остатъчен хлор  

Обработване на 

метални повърхности, 

вкл. галванизация   

 Общи показатели, Специфични и Приоритетни 

в-ва: рН,нв,нефтопр,арсен,кадмий,хромVІ,хром 

III,мед,олово,живак,никел,цинк 

,цианиди(свободни), фосфор (общ) 

Нефтохимични  

производства   

 Общи показатели, Специфични и Приоритетни 

в-ва: рН,нв,БПК5,ХПК,нефтопр, 

кадмий,хромVІ,мед,феноли 

летливи,бензен,винилхлорид,сулфиди 

Производство на 

комбинирани торове 

(нитрофосфатен 

процес)   

 Общи показатели, Специфични и Приоритетни 

в-ва: рН,нв, кадмий,флуориди, азот амониев, 

фосфор (общ) 

 

Производство на 

фармацевтични 

продукти и 

лекарствени средства   

 Общи показатели, Специфични и Приоритетни 

в-ва: рН,нв,БПК5,ХПК,масла и мазнини,феноли 

летливи, арсен,кадмий,хромVІ,живак,АОХ   

 

Производство на   

пестициди    

 Общи показатели, Специфични и Приоритетни 

в-ва: рН,нв,БПК5,ХПК,масла и мазнини,феноли 

летливи, арсен, 
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хромVІ,мед,живак,пестициди,АОХ  

Производство на  

спирт и алкохолни  

напитки   

 Общи показатели, Специфични в-ва: 

рН,нв,БПК5,ХПК 

 

Производство на бира  

и малц        

 Общи показатели, Специфични в-ва: 

рН,нв,БПК5,ХПК, растителни масла и мазнини, 

азот амониев,фосфор (общ) 

Производство на   

текстил и трикотаж     

 Общи показатели, Специфични и Приоритетни 

в-ва: рН,нв,БПК5,ХПК,нефтопр,хром-

/общ/,мед,никел,цинк,феноли 

летливи,сулфиди,АОХ 

Производство на   

целулоза, хартия и  

картон    

 Общи показатели, Специфични в-ва: рН,ХПК, 

азот (общ),фосфор (общ) 

 

 
 
*Обяснения за избора на БЕК: 
В програмата за Оперативен мониторинг са включени макробезгръбначни (реки) и 
фитопланктон (езера). 
 
В програмата за Контролен мониторинг 1, докладвана в ПУРБ са включени всички БЕК. 
В програмата за вътрешен Контролен мониторинг 2 във водните тела между добро и 
умерено състояние по макрозообентос се предвижда фитобентос като по-чувствителен 
индикатор за органично замърсяване и токсично въздействие за верифициране силата на 
натиска. 
 
 
В програмата за Проучвателен мониторинг са включени различни БЕК в зависимост от типа 
на натиска и способността за биоакумулация. 
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Вид натиск 
Основни физикохимични показатели (І и ІІ група) и 
Специфични замърсители (ІІІ и ІV група) 

Подземни води (контролен и оперативен мониторинг) 
І. Точкови източници 

1. Депа за отпадъци 

1.физикохимични показатели: 
І група - основни физико-химични показатели - Перманганатна окисляемост, pH, 
Хлориди, Обща твърдост, Нитрати, Амониеви йони, Натрий, Калий, Калций, 
Сулфати 
ІІ група - допълнителни физико-химични показатели - Нитритни йони, Желязо общо, 
Манган 
2. специфични замърсители:  
І група – метали и металоиди - Хром - тривалентен, Хром - шествалентен, Цинк, 
Мед, Кадмий, Олово, Никел, Живак 

2. Рудници 

1.физикохимични показатели: 
ІІ група - допълнителни физико-химични показатели - Желязо общо, 
Манган  
2. специфични замърсители:  
І група – метали и металоиди - Хром - тривалентен, Хром - шествалентен, 
Цинк, Мед, Кадмий, Олово, Никел, Живак, Арсен 

3. Индустриални площадки: 

1.физикохимични показатели: 
І група - основни физико-химични показатели;  
ІІ група - допълнителни физико-химични показатели;  
2. специфични замърсители:  
І група – метали и металоиди;  
ІІгрупа – органични вещества.  

3.1. Хранително-вкусова 
промишленост 

1.физикохимични показатели: 
І група - основни физико-химични показатели - Перманганатна 
окисляемост, pH, Хлориди, Нитрати, Амониеви йони. 
ІІ група - допълнителни физико-химични показатели - 
Нитритни йони 

3.2. Добив и преработка на 
руди и метали 

1.физикохимични показатели: 
І група - основни физико-химични показатели - рН, 
Концентрация на разтворен кислород, Електропроводимост, 
Хлориди, Нитрати, Сулфати. 
ІІ група - допълнителни физико-химични показатели - 
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Нитритни йони, Желязо общо, Манган. 
2. специфични замърсители:  
І група – метали и металоиди - Олово, Кадмий, Арсен, Живак, 
Мед, Цинк, Никел, Хром - тривалентен, Хром - шествалентен. 

3.3. Текстилна 
промишленост 

1.физикохимични показатели: 
І група - основни физико-химични показатели - Перманганатна 
окисляемост, Сух остатък, Амоний; Нитрати. 
ІІ група - допълнителни физико-химични показатели - 
Нитритни йони. 
2. специфични замърсители:  
І група – метали и металоиди - Трихлоретилен и 
Тетрахлоретилен, Мед, Цинк, Никел, Хром - тривалентен, 
Хром - шествалентен.    

ІІ. Дифузни източници 

1. Селско стопанство 

1.физикохимични показатели: 
І група - основни физико-химични показатели - Нитрати, 
Амониеви йони, Перманганатна окисляемост, Сулфати, 
Хлориди, Обща твърдост;  
ІІ група - допълнителни физико-химични показатели - 
Фосфати; 
2. специфични замърсители:  
ІІ група – органични вещества - пестициди: 2,4 Д, Ацетохлор, 
Пендиметалин, Флутриафлор, Триадименол, Манкоцеб, 
Тебуконазаол, Циперметрин 

 
14. Методология и критерии, използвани  за определяне на значимо въздействие 

В случаите, котато има мониторингови данни значимите въздействия са определени на база 
на съпоставка на данните със  скалата за оценка на състоянието. Там където е определено 
състояние по-лошо от добро - въздействието е идентифицирано като значимо. В случаите, 
когато за някои от елементите на качеството не са налични мониторингови данни значимите 
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въздействия са определени по  експертна оценка.  Отчита се свързаността на 
натоварването с възможните въздействия и  се преценява кои от елементитте на качеството 
могат да бъдат повлияни от установеното значимо натоварване. 
 

15. Подход за определяне, къде е необходимо да се приложат изключения по чл.4 (4-7) 
Изключенията за непостигането на целите до 2015 година са по технически трудности 

свързани с необходимост от проучване на замърсяване от стари рудници, както и източниците 
на други химични замърсители и провеждане на по-детайлни мониторингови изследвания на 
седименти, риби и др. за установяване на състоянието в проблемите участъци, установяване на 
неизвестен замърител,  значителна продължителност на мерките, свързани с решаване на 
проблеми с отпадъчни води от населени места, решаване на проблеми с твърди битови 
отпадъци, залесителни мероприятия и възстановяване на състоянието. 

Една от причините за формулиране на изключения от постигането на целите за 
повърхностни водни тела в ПУРБ е липсата на технически решения за справяне със 
съществуващите проблеми. По-конкретно това е свързано с постигане на добро състояние в 
силномодифицираните и изкуствени водни тела от категория „езеро”, в които се провежда 
интензивно рибовъдство. До момента не е разработена технология за тази широко 
разпространена стопанска дейност, която позволява постигане на добро екологично състояние. 

Друга причина за отлагане на целите за повърхностните водни тела е липсата на 
информация за причините, които предизвикват лошо състояние. В тази връзка се предвижда 
стартиране на проучвателен мониторинг в тези водни тела. По-конкретно това е свързано с 
установяване на лошо състояние за биологични елементи без да е установен източник на 
замърсяване, констатиране на завишени стойности на физикохимични елементи и др. В тази 
връзка се предвижда стартиране на проучвателен мониторинг в тези водни тела. По-конкретно 
това е свързано с установяване на лошо състояние за биологични елементи без да е установен 
източник на замърсяване, констатиране на завишени стойности на физикохимични елементи и 
др. 

При изготвяне на ПУРБ  за Източнобеломорски район са взети  в предвид и 178 бр. 
издадени разрешителни за МВЕЦ преди финализирането на ПУРБ. В ПУРБ е посочен броя на 
изградените и действащи МВЕЦ – 60 бр. Останалите 118 бр. бъдещи МВЕЦ са оценени като 
физични модификации и потенциално въздействие върху хидроморфологичните елементи за 
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качество на повърхностните водни тела във връзка с определяне на силномодифицираните 
водни тела. В повечето случаи изграждането на МВЕЦ довежда до промяна на повърхностните 
ВТ в  СМВТ. Във връзка с тези модификации има планирани смекчаващи мерки, които в ПУРБ е 
възприето че ще доведат до подобряване на екологичното състояние/потенциал в по-дълъг 
срок, поради което са определени като изключения по чл.4.4. 

 
16. Подход за разработване на целите за околна среда за повърхностните и подземни 

води 
За повърхностните ВТ са  определени цели в съответствие с установените отклонения при 

оценка на  химичното и екологично състояние на повърхностните ВТ по отделните елементи на 
качество и установените значими източници на натоварване. 

За подземните ВТ  са определени цели за подобряване на химиччното състояние и 
ограничаване на замърсяването в съответствие с определените значими източници на 
натоварване  и данни за химичното състояние и цели, свързани с проучване и опазване на 
колчественото състояние. 
 

17. Подход за разработване на целите за околна среда за зоните за защита на водите и 
мерките заложени в ПУРБ 

За зоните за защита на водите са определени цели в съответствие с установените 
отклонения от стандартите и/или установените източници на натоварване, който могат да 
повлият върху постигане на целите за съответната зона. За тези спцифични целите се 
предвиждат и допъ лнителни мерки за съответното ВТ, в което е установено въздействието. 

 
В програмата от мерки са включени и мерки за зоните за защита на водите, като за всеки вид 

зона има цитирани мерки. Те са свързани с качество на повърхностните и подземни води, 
предназначени за консумация от човека, за водите за къпане, за намаляване на замърсяването 
в чувствителните и уязвими зони, специфични изисквания за зоните по Натура 2000, определени 
по Директивата за местообитанията и Директивата за птиците. В мерките, насочени към 
постигане на целите за повърхностните ВТ, дадени  по основни басейни и по водни тела, за 
всяко водно тяло, свързано с изисквания на зона за защита на водите са определени такива 
мерки.  
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В програмата от мерки е формулирана цел, свързана със зоните по Натура 2000: „защита и 
опазване на зоните по Натура 2000 и защитените територии, за които водите са важен 
фактор”. За постигане на тази цел като основна мярка е прието „Съобразяване на 

управлението на водите с условията за постигане на БПС на предмета на опазване на 

защитената зона», а също са формулирани и допълнителни мерки свързани с недопускане 
негативни промени, ограничения и забрани за МВЕЦ, добив на инертни материали от реките, 
забрани за сечи на естествената растителност, възстановяване на влажни зони, възстановяване 
на стари речни ръкави, борба срещу инвазивни видове и др.  

За водите за къпане има формулирана цел: «защита и опазване на зоните за къпане». 
Във връзка с тази цел са предвидени основни мерки за мониторинг на водите и забрана за 
ползването им при несъответствие, а също и допълнителни мерки за контрол на замърсителите, 
задължение за изграждане на канализация, пречистване на водите и заустване извън зоната за 
къпане, поддържане на информация в интернет за състоянието на водите, използвани за 
къпане.  Предвидените мерки имат превантивен характер, свързан със съответната зона за 
защита. 

В програмата от мерки е формулирана цел: „защита и опазване на питейните води”. За 
постигането на тази цел са формулирани основни и допълнителни мерки. В програмата от мерки 
по ВТ (за повърхностните и подземни води) са дадени като списък мерките за защита на водите, 
използвани за питейни нужди. За защита на питейните води са предвидени още като основни 
мерки за използване на повърхностни води за питейни нужди, отговарящи на изискванията 
Наредба №12 към ЗВ; използване на повърхностни води за питейни нужди, отговарящи на 
изискванията Наредба № 9 към ЗВ; мониторинг на водите, използвани за питейно-битово 
водоснабдяване. Предвидени са също и допълнителни мерки за забрана за сечи във водосбора 
на водохващаниия от повърхностни води; залесителни мероприятия във водосбора над 
водохващанията; поддържане на информация в интернет за състоянието на водите, използвани 
за питейно-битово водоснабдяване. Предвидена е основна мярка за учредяване и/или 
изграждане на санитарно-охранителни зони около водоизточниците за питейно-битово 
водоснабдяване и регламентиране на забрани и ограничения в санитарно-охранителните зони; 
Като допълнителна мярка е предвидено  контрол за спазване на ограниченията и забраните в 
санитарно – охранителните зони. 
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Не са определени влажните зони, които са значими и могат да се определят като 
самостоятелни ВТ (реки и езера) и не  са определени точните им граници в рамките на зоните за 
защита на водите за опазване на местообитания  на видове, респективно във водно тяло. 
Съответно влажните зони не са обвързани с хидроморфологичните елементи за качество на 
водите и планирани мерки за тях. 

Табл.17.1.Предвидени мерки във връзка с поставените цели за зони за защита на 

водите  
№ Група 

товари 
Вид 
товар/защита 

Код 
мярка  

Вид допълнителна мярка 

1 зони за 
защита на 
водите 

ретулиране на 
оттока 

BG3NH01 Минимално допустимия отток в реките на 
територията на НП "Централен балкан"е 30% от 
средномногогодишния отток 

2 зони за 
защита на 
водите 

морфоложки 
условия 

BG3NH03

Забрана за изграждане на язовирни стени 
3 зони за 

защита на 
водите 

Натура 2000 и 
защитени 
територии 

BG3NH04
Действуващи режими на защитени територии и 
защитени зони  

4 зони за 
защита на 
водите 

морфоложки 
условия 

BG3NH05
Забрана за добив на инертни материали, строеж на 
МВЕЦ, прочистване на речни корита, зауствания, 
корекции и строг контрол през зимния период. 

5 зони за 
защита на 
водите 

морфоложки 
условия 

BG3NH06 Забрана за сечи на естествена дървесна 
растителност по бреговете и островите в реката  
(галерийните гори по речните брегове са природни 
местообитания предмет на опазване в защитените 
зони по Натура 2000). 

6 зони за 
защита на 
водите 

отпадъчни води 
на населени 
места 

BG3NH07
Съобразяване местоположението на ГПСОВ и др. 
инфраструктура с местообитанията на видовете, 
предмет на опазване в зона по Натура 2000  

7 зони за 
защита на 
водите 

морфоложки 
условия 

BG3NH09 Ограничителен режим за извеждане на сечи 

8 зони за 
защита на 
водите 

морфоложки 
условия 

BG3NH10

Недопускане на нови негативни промени в 
хидрологичните особености на водните тела (ВЕЦ, 
баластриери) и прилагане на мерки по поддържане 
на природните местообитания в БПС. 
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9 зони за 
защита на 
водите 

морфоложки 
условия 

BG3NH11 За природни местообитания 91Е0*, 92А0, 91D0*, 
92C0, 7140, 6430 и 6510 смекчаващите мерки са 
редукцията на влиянието на съществуващите ВЕЦ 
(вкл. и премахването на съществуващите), 
недопускане на нови такива, както и всякакви нови 
негативни промени във водните тела и 
осъществяването на мерки по поддържане на 
местообитанието в БПС. 

10 зони за 
защита на 
водите 

морфоложки 
условия 

BG3NH12 Забрана за изграждане и влизане в редовна 
експлоатация на  ВЕЦ, които нямат издадено 
разрешително за строеж по ЗУТ към датата на 
утвърждаване на ПУРБ. 

11 зони за 
защита на 
водите 

ретулиране на 
оттока 

BG3NH13
Оптимизиране на хидрологичния режим след 
язовирите за управление на рибните ресурси 

12 зони за 
защита на 
водите 

морфоложки 
условия 

BG3NH14 Забрана за строеж на МВЕЦ, ограничаване на 
добива на инертни материали и строг контрол на 
дейностите в участъка през размножителния 
период на рибите. 

13 зони за 
защита на 
водите 

отпадъчни води 
на населени 
места 

BG3NB01 Правилен избор на местоположение и 
инфраструктура на ГПСОВ, съобразен с 
местообитания на видове предмет на опазване на  
ЗЗ 

14 зони за 
защита на 
водите 

морфоложки 
условия 

BG3NB02 Забрана за подмяна местните крайречни гори с 
неместни дървесни видове. 

15 зони за 
защита на 
водите 

Други BG3NB03 Ограничаване поставянето на понтонни 
съоръжения и садкови установки за производство 
на аквакултури 

16 зони за 
защита на 
водите 

Други BG3NB04 Стопанисване на микроязовири с цел опазване на 
местообитания на птици в зоните за защита на 
водите 

17 зони за 
защита на 
водите 

Други BG3NB05 Терасиране, реконструкция на отводнителни 
канали 

18 зони за 
защита на 
водите 

Други BG3NB06 Закупуване на терени за създаване/възстановяване 
на влажни зони 

19 зони за 
защита на 
водите 

Други BG3NB07 Оводняване на влажни зони 

20 зони за 
защита на 
водите 

питейни води BG3DW01 Мониторинг на водите, използвани за питейно-
битово водоснабдяване 

21 зони за 
защита на 
водите 

питейни води BG3DW02 Поддържане на информация в интернет за 
състоянието на водите, използвани за питейно-
битово водоснабдяване 

22 зони за 
защита на 
водите 

питейни води BG3DW03 Регламентиране на забрани и ограничения за  
санитарно -охранителните зони в питейните водни 
тела 
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23 зони за 
защита на 
водите 

питейни води BG3DW04 Забрана за сечи във водосбора на водохващаниия 
от повърхностни води 

24 зони за 
защита на 
водите 

питейни води BG3DW05 Забрана за добив на инертни материали в бизост до 
кладенци за питайни води 

25 зони за 
защита на 
водите 

питейни води BG3DW06 Периодично почистване на изгнили листа над 
водохващането 

26 зони за 
защита на 
водите 

води за къпане BG3BW01 Поддържане на информация в интернет за 
състоянието на водите, използвани за къпане 

27 зони за 
защита на 
водите 

питейни води BG3DW07 Контрол по спазване на режима на СОЗ                      

28 зони за 
защита на 
водите 

води за къпане BG3BW02 Строг контрол на замърсителите във водосбора 

29 зони за 
защита на 
водите 

води за къпане BG3BW03 Мониторинг на водите, използвани за къпане 

 
18. Подход при планиране на мерки, свързани с МВЕЦ 

Във връзка с разрешеното изграждане на МВЕЦ се очакват негативни промени в 
периода на строителство и експлоатация на инвестиционни проекти, като ще въздействат 
предимно върху водния отток и свързаното с него биоразнообразието (флора, фауна, 
защитените зони по НАТУРА 2000 и върху природните хабитати на редките видове). Вероятните 
негативни последствия от изграждането на проектите могат да окажат негативно влияние върху 
защитените зони по НАТУРА 2000, и потенциални места на националната екологична мрежа и 
върху природните хабитати на редките видове. Те са свързани и зависят от добре подготвените 
проекти, от оценката им на въздействие върху околната среда и тяхното изпълнение, от 
адекватните експлоатационни планове, оценката на акумулативния ефект по дължина на реката 
от изграждането на МВЕЦ и т.н. Необходимо е при избора на дейности като критерии да бъдат 
отчитани и опазването на биологичното разнообразие и околната среда. Във тази връзка са 
планирани мерки за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно компенсиране на 
неблагоприятните последствия при прилагането на плана за управление на речните басейни. 
При условие, че не се заложат мерки за ограничаване изграждането на МВЕЦ, безразборното и 
нерегламентирано строителство на ВЕЦ би дивело до значително нарушение на 
хидроморфологията и от там до екологичното състояние на повърхностните води. 
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Мерките са планирани въз основа на наличната информация за планирани и изградени 
МВЕЦ, за които има издадени разрешителни за водовземане с цел производство на 
електроенергия (178 бр. разрешителни към 03.2009г.), като за тези проекти има данни за 
тяхното местоположение, брой, тип, мощност, разрешените за ползване водни количества и др. 
Издадените разрешителни за МВЕЦ засягат 74 повърхностни водни тела. На базата на тези 
данни, е извършена оценка за натиска   върху водните тела, кумулативния ефект и влиянието 
им върху зоните за защита на водите. Съответно за тези повърхностни водни тела, за които е 
установено прекомерно натоварване са предвидени ограничения и забрани, също така са 
предвидени  забрани и ограничения за предотвратяване засягането на  зони за защита на 
водите, обявени с цел опазване на местообитания, при които поддръжката или подобряването 
на състоянието на водите е важен фактор за опазването им, включително съответните обекти 
по «Натура 2000», определени съгласно Директива 92/43/ЕИО и Директива 79/409/ЕИО). 
Забраните и ограниченията са планирани във връзка постигането на поставените за водните 
тела и зоните за защита на водите цели. При изготвяне на ПУРБ  за Източнобеломорски район 
са взети  в предвид 178 бр. издадени разрешителни за МВЕЦ преди финализирането на ПУРБ. 
В ПУРБ е посочен броя на изградените и действащи МВЕЦ – 60бр. Останалите 118бр. бъдещи 
МВЕЦ са оценени като физични модификации и потенциално въздействие върху 
хидроморфологичните елементи за качество на повърхностните водни тела във връзка с 
определяне на силномодифицираните водни тела, определяне на целите и планиране на 
мерките. 
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19. Подход за изготвяне на програмите за мониторинг 
Повърхностни води 

При проектиране на мрежата за контролен мониторинг на повърхностни води на територията на 
ИБР са избрани представителни мониторингови пунктове за съответните речни басейни и 
определените типове водни тела. Като основа при техния подбор се използва мрежата за контролен 
мониторинг, докладвана по чл. 8 на РДВ през 2007 г., прилагайки следните критерии: 

• Дебитът на водното течение да е значителен в рамките на Източнобеломорски 
район за басейново управление, включително пунктове в реки, чиято водосборната площ е по-
голяма от 2 500 кв.км.; 

• Обемът на стоящите води да е значителен, включително водоеми с важно стопанско 
значение и съществена роля при определяне на водния баланс в рамките на района за басейново 
управление; 

• В значими водни тела, които пресичат държавната граница; 

• Избраните мониторингови пунктове да се представителни за определените типове 
реки и езера в рамките на Източнобеломорски район за басейново управление; 

• Да има установена достатъчно дълга редица от мониторингови данни за 
състоянието на физикохимичните и биологични елементи за качество. По възможност да са 
оборудвани за автоматично измерване на водни количества или да притежават достатъчно дълга 
редица от хидрометрични данни (пунктове от ведомствената хидрометрична мрежа на НИМХ); 

• Състоянието на водните тела, в които са поставени пунктове за контролен 
мониторинг, да характеризира преобладаващата част от водосбора на района за басейново 
управление. 
 
 Програмата за контролен мониторинг на повърхностни води на територията на 
Източнобеломорски район включва 12 пункта на течащи води и 8 - на стоящи води. Те са 
разположени в основни поречия и техните първи притоци и представят състоянието на най-
значимите части от водосборите на речните басейни. Мрежата за контролен мониторинг на стоящи 
води включва най-големите язовири със значими водни количества, чието ползване има ключова 
икономическа роля. 
 Планира се програмата за контролен мониторинг да се изпълнява с честота 1 път на 3 години 
в периода на ПУРБ. По този начин ще се получат необходимите резултати в края на двете фази на 
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ПУРБ – крайния срок за прилагане на планираните мерки (2012 г.) и през последната година на 
ПУРБ (2015 г.), когато трябва да се проследи постигнатият ефект върху състоянието на водните 
тела. През годините на ПУРБ се предвижда и стартиране на вътрешна програма за контролен 
мониторинг (Контролен мониторинг 2), която включва мрежата за хидробиологичен мониторинг на 
реки (около 700 пункта на територията на ИБР), както и водните тела от категория „езеро”. В тях ще 
се провежда мониторинг на един биологичен елемент (макрозообентос за реки и фитопланктон - 
хлорофил А за езера) и група индикативни физикохимични показатели. Така ще се осигури 
необходимата информация за верифициране на екологичното състояние на водните тела. 
 Подборът на показателите и честота на анализ в пунктовeте за контролен мониторинг е 
съобразена с изискванията на Приложение V на РДВ. 
При подготовката на Програмата за оперативен мониторинг на повърхностните води в ИБР е 
използвана обработената и анализирана информация от изпълнението на програмите за 
мониторинг по чл. 8 на РДВ. При подбора на пунктовете за оперативен мониторинг се прилагат 
критериите, посочени в т.1.3.2. на Анекс V на РДВ:  
 При избора на пунктове за оперативен мониторинг като основа е използвана мрежата за 
оперативен мониторинг, докладвана по чл. 8 на РДВ през 2007 г. Тя е ревизирана в съответствие с 
данните от оперативния и контролен мониторинг, послужили за актуализиране на оценката за 
състоянието на водните тела. 
 При подбора на показатели за оперативен мониторинг се използват биологичните елементи, 
индикативни за степента на антропогенно въздействие върху качеството на водите - 
макроозообентос в реки и фитопланктон в течащи води. С оглед оперативното установяване на 
промените във фитопланктонните съобщества се използва показателят Хлорофил А в съчетание с 
други индикативни физикохимични показатели – прозрачност (SD), разтворен кислород, 
температура и електропроводимост. 
 Предвижда се мониторинг на всички физикохимични показатели, превишаващи стандартите за 
качество (за приоритетни вещества) или приетите норми за добро екологично състояние на 
химичите елементи. Предвижда се и мониторинг на други физикохимични показатели, които са 
свързани с тези, по които се наблюдават отклонения.  
 Честотата на оперативния мониторинг е съобразена с минималната честота, която се 
препоръчва в Приложение V на РДВ за отделните показатели: 
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 Мрежата за оперативен мониторниг на повърхностни води включва 74 пункта във водни тела 
от категория „река” и 4 пункта във водни тела от категория „езеро”. 
 Програмата за оперативен мониторинг за ИБР за повърхностните водни тела категория „река” 
и „езеро” е проектирана на база на получени резултати от мониторинга на води до юни, 2009 г.  

 
Подземни води 
І. Програма за контролен мониторинг 
 

Мрежа за контролен мониторинг за допълване и потвърждаване на процедурите по 
характеризиране и оценката на рисковете по отношение на непостигането на добър химичен статус 
на подземните води. Целите на контролния мониторинг са предоставянето на информация, която да 
се използва при оценката на дългосрочните тенденции в естествените условия и в концентрациите 
на замърсителите, резултат от човешката дейност, както и установяване на необходимостта, 
вследствие на оценката на риска за планиране на програма за оперативен мониторинг.  
Пунктовете за мониторинг са избрани при следните:  
1. Общи критерии:  
- да характеризират по-голям район или обем от водното тяло;  
- да характеризират химичния състав на подземните води в откритата и в закритата част на водното 
тяло;  
- да характеризират химичния състав на водите в зоните от които се черпи вода за питейно-битово 
водоснабдяване;  
- да се минимизират пунктовете, в които ще се извършва черпене само за целите на мониторинга;  
2. специфични критерии:  
- за подземните водни тела в риск да не постигнат добро химично състояние пунктовете за 
контролен мониторинг да съвпадат с пунктовете за оперативен мониторинг и да осигурят 
допълнителна информация за химичното състояние на подземните води;  
- за подземните водни тела, които не са в риск, но е необходима допълнителна информация 
пунктовете за мониторинг да осигурят информация за основните видове въздействия от човешка 
дейност и за повишаване на надеждността на оценката на риска. 
- за подземните водни тела за които е доказано, че не са в риск пунктовете да са минимален брой и 
да осигурят информация за естествените изменения на фоновите нива; 
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Параметрите на мониторинга са:  
 
1.физикохимични показатели, разделени в 2 групи: 
● І група - основни физико-химични показатели – които се наблюдават във всички подземни водни 
тела - разтворен кислород,  окислително-възстановителен потенциал, рН, електропроводимост, 
нитратни йони, амониеви йони, температура, перманганатна окисляемост, обща твърдост, калций, 
магнезий, хлориди, натрий, калий, сулфати, хидрокарбонати, карбонати, сух остатък. 
● ІІ група - допълнителни физико-химични показатели – които се наблюдават само във водни тела, в 
които в отделни пунктове е установена повишена концентрация на желязо общо, манган, фосфати и 
нитрити 
2. специфични замърсители, които се наблюдават в зависимост от вида и характера на 
човешките дейности в обсега на водното тяло и опасността от тях непряко да бъдат отведени 
замърсители в подземните води, в т.ч.: 
● І група – метали и металоиди - олово, кадмий, арсен, живак, мед, цинк, никел, хром – тривалентен, 
хром – шествалентен, обща α – активност и обща β – активност. 
● ІІ група – органични вещества - трихлоретилен и тетрахлоретилен, пестициди - 2,4 Д, ацетохлор, 
пендиметалин, флутриафлор, триадименол, манкоцеб, тебуконазаол, циперметрин. 
 
Определен е период на контролния мониторинг – веднъж за срока на действие на плана за 
управление на речния басейн. 
 
Честотата на мониторинг е определена в зависимост от:  
- типа на водоносния хоризонт в зависимост от хидравличните условия по горнището му - 
безнапорен (открит) или напорен (закрит).  
- типа на водоносния хоризонт (поров, карстов или пукнатинен);  
- коефициента на филтрация във водоносния хоризонт;  
- степента на въздействие от човешки дейности;  
Честотата на мониторинг в зоната на подхранване на напорни (закрити) водоносни хоризонти са 
приети равни на тези в безнапорните (откритите) водоносни хоризонти. 
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Честота на контролен мониторинг на химичното състояние на подземните води 
 

Честота на наблюдение 

Физикохимични 
показатели 

Специфични 
замърсители 

Тип на водоносния хоризонт 

І група ІІ група І група ІІ група 

Напорни (закрити) водоносни 
хоризонти 

Два пъти 
годишно 

Два пъти 
годишно 

Един път 
годишно 

- 

Безнапорни (открити) порови 
водоносни хоризонт 

 

висок  и среден 
коеф. на 
филтрация 

Четири 
пъти 
годишно 

Четири пъти 
годишно 

Един път 
годишно 

Един път 
годишно 

дълбоко водно 
ниво 

нисък коеф. на 
филтрация 

Два пъти 
годишно 

Два пъти 
годишно 

Един път 
годишно 

Един път 
годишно 

висок и среден 
коеф. на 
филтрация 

Четири 
пъти 
годишно 

Четири пъти 
годишно 

Два пъти 
годишно 

Един път 
годишно 

плитко водно 
ниво 

нисък коеф. на 
филтрация 

Четири 
пъти 
годишно 

Четири пъти 
годишно 

Един път 
годишно 

Един път 
годишно 

Безнапорни (открити) карстови 
водоносни хоризонти 

 

Силно 
водообилни 

Четири пъти 
годишно 

Четири пъти 
годишно 

Два пъти 
годишно 

Един път 
годишно 

в райони с 
въздействие от 
човешка 
дейност 

Слабо 
водообилни 

Два пъти 
годишно 

Два пъти 
годишно 

Един път 
годишно 

Един път 
годишно 
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във високите планински части без 
въздействие от човешка дейност 

Два пъти 
годишно 

Два пъти 
годишно 

Един път 
годишно 

- 

Безнапорни (открити) пукнатинни 
водоносни хоризонти 

 

в райони с въздействие от човешка 
дейност 

Четири пъти 
годишно 

Четири пъти 
годишно 

Един път 
годишно 

Един път 
годишно 

във високите планински части, без 
въздействие от човешка дейност 

Два пъти 
годишно 

Два пъти 
годишно 

Един път 
годишно 

- 

 
 
ІІ. Програма за оперативен мониторинг 

 
 Мрежа за оперативен мониторинг за установяване на статуса на всички подземни водни тела, 
или групи тела, определени като изложени „на риск”, установяване на присъствието на значими и 
устойчиви възходящи тенденции в концетрациите на замърсителите.  
Пунктовете за мониторинг са избрани при следните критерии:  
- да потвърждават информацията за замърсителите и концентрациите на замърсяващите вещества 
за периода между програмите за контролен мониторинг;  
- да характеризират най-честите комбинации от въздействие върху подземните води.  
Честотата на мониторинг са определени в зависимост от типа на водоносните хоризонти, посоката 
на потока на подземните води и уязвимостта им от замърсяване. 
 
Честота на пробовземане за оперативен мониторинг на химичното състояние на  
подземните води 
 
 

Честота на наблюдение Тип на водоносния хоризонт 

Силно уязвими подземни 
води 

Слабо уязвими 
подземни води 
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Напорни (закрити) водоносни 
хоризонти 

Два пъти годишно Един път годишно 

Безнапорни (открити) порови 
водоносни хоризонт 

 

Дълбоко водното ниво 

 

Два пъти годишно Един път годишно 

плитко водно ниво Четири пъти годишно Два пъти годишно 

Безнапорни (открити) карстови 
водоносни хоризонти 

Четири пъти годишно Четири пъти годишно 

 
 

Не са проектирани пунктове за наблюдение в ПВТ, при които:  няма черпене, а се 
дренира изцяло в реките;  ПВТ с незначителни ресурси във  високопланински труднодостъпни 
райони, без населени места;  ПВТ не е изучено добре и няма достатъчно данни за количественото 
състояние; малки по площ или слабоводообилни тела. 

 

ІІІ. Програма за мониторинг на подземни питейни водни тела 

 
Честота на пробонабиране -  сезонно (четири пъти в годината) или на полугодие (два пъти 

годишно). 
Наблюдаваните мониторингови пунктове са помпени станции за питейно-битово 

водоснабдяване. 
Резултатите се сравняват с 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. 
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ІV. Програма за мониторинг на подземни водни тела по Нитратна Директива 

 

Мониторингът на химичното състояние на подземните води в Източнобеломорски район за 
докладване по нитратната директива (91/676/CEE)  обхваща 28 броя хидрогеоложки пунктa. Общия 
брой на подземните водни тела, които са мониторирани е 17.  

Оценката на пунктовете за подземни води 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. 
 

 
20. Подход за оценка на екологично състояние/потенциал на повърхностните водни тела 

Подход за определяне на екологичното състояние 
Екологичното състояние на повърхностните водни 
тела се оценява в пет класа: много добро, добро, 
умерено, лошо и много лошо, които се 
изобразяват с показаните в таблицата цветове. 

ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ 
много 
добро 

добро умерено лошо 
много 
лошо 

 
За оценка на екологичното състояние се 
разглеждат следните групи елементи: 
биологични,  хидроморфологични и физико-
химични елементи. Водещи за определяне 

на състоянието са биологичните елементи.   

ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ  

хидроморфологи
чни показатели 

биологични 
показатели 

химични 
показатели 

 
В Таблица №4-6 за отделните групи елементи са посочени показателите, които се използват 

при определяне на екологичното състояние. 
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Таблица №4-6 Показатели за определяне на екологичното състояние 
 хидроложкки режим 

морфологични  условия хидроморфологични показатели 

непрекъснатост на реката 

фитопланктон 

фитобентос 

макрофити 

дънни безгръбначни 

биологични показатели 

риби 

общи показатели 

биогенни вещества химични показатели 

специфични вещества 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Хидроморфлогични  показатели 
Оценката на хидроморфологичните показатели, като допълващи настоящата екологична 

оценка на повърхостните водни тела е направена на база анализ на идентифицираните 
натоварвания и експертно приети критерии за тяхната оценка. Хидроморфологичната оценка е 
дадена в пет класа, поради недостатъчна информация за биологичните показатели, като подкрепа 
на информацията.  

В направения анализ и оценка са разгледани:  
 Хидроложки режим - значимо изменение на оттока в резултат на водовземане или 

регулиране на оттока; 
 Морфологични условия - При оценяването изменението на морфологията са 

разгледани: 
- изземане на наносни отложения (инертни материали); 

- корекции на реки; 
- МВЕЦ; 

- състояние на крайречната растителност, връзка с влажни зони, защитени 

територии и зони по Натура 2000. 

 Непрекъснатост на реката - Наличие на съоръжения в реката и възможност на 
рибите да преминават нагоре и надолу по течението. 
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 Биологични показатели 
При оценката на екологичното състояние е използвана информация от различни източници 

за състоянието на биологичните елементи за качество:  

• Данни от Националната система за мониторинг на околната среда от провеждания 
мониторинг на дънни безгръбначни в реки. 

• Данни от реализирани външни проекти - В периода 2004-2007 г. на територията на ИБР 
са реализирани 3 външни проекта, включващи провеждане на биологичен мониторинг: 

- „Пилотно изследване на състоянието на водите във водосбора на р. Стряма”, (приток на р. 
Марица) финансирано от Басейнова дирекция-Пловдив, където е извършен биологичен мониторинг 
по показателите макрозообентос и риби;  

- „Техническа помощ за управление качеството на водите в р.Арда” (Phare BG 2003/005-
630.05 Technical assistance for Water Quality Management of Arda River), в който е включени 
биологичен мониторинг в 21 пункта в басейна на р. Арда (11 реки и 10 на язовири) по показателите, 
определени в Анекс V на РДВ. 

- „Интегрирано управление на водите в Р България” (“Study on Integrated Water Management in 
the Republic of Bulgaria”), реализиран с финансовото съдействие на Японската агенция за 
международно сътрудничество (JICA). В проведеното изследване са включени 24 пункта на реки  на 
територията на ИБР, където е проведен пълен биологичен мониторинг съгласно изискванията на 
Анекс V на РДВ. Изследването е насочено основно към идентифициране на референтни пунктове и 
условия за определените типове реки в ИБР. 

• Информация за оценката на екологичното състояние по биологични елементи от 
реализирането на Програмата за контролен мониторинг, докладвана по чл. 8 на РДВ. При 
оценката на екологичното състояние е използвана информация от проведения през 2009 г. 
контролен мониторинг на биологичните елементи фитопланктон, фитобентос, макрофити и риби.  
 

По-долу са представени детайли от използваните методики за пробонабиране, анализ  и 
оценка на състоянието за отделните биологични елементи за качество 
 

 Фитопланктон 
 Фитопланктонът е приет като най-същественият от биологичните елементи за качество при 
оценката на екологичното състояние или потенциал на езера и язовири. При оценката на 
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биологичния елемент са използвани данни от еднократно пробонабиране. Пробонабирането и 
анализа на пробите е извършен според следните  ръководства и стандарти:    

• Ръководство за дизайн на програми за пробонабиране и техники за пробонабиране 
(Water quality - Sampling - Part 1: Guidance on the design of sampling programmes and sampling 
techniques, EN ISO 5667-1:2006/AC:2007); 

• Ръководство за консервиране и съхраняване на водни проби (Water quality - Sampling 
- Part 3: Guidance on the preservation and handling of water samples, EN ISO 5667-3:2003/AC:2007) 

• Стандарт за изброяване/изобилие на фитопланктон чрез използване на инвертен 
микроскоп – метод на Утермьол и изчисляване на биообем (biovolume) чрез таксон-специфични 
обеми на клетките на планктонните водорасли (Water quality - Guidance standard on the enumeration 
of phytoplankton using inverted microscopy (Utermöhl technique), EN 15204:2006) 

• Спектрометрично определяне на концентрацията на хлорофил-а (Water quality - 
Measurement of biochemical parameters -- Spectrometric determination of the chlorophyll-a concentration 
ISO 10260:1992)  

 Основните метрики, които са използвани за оценка на фитопланктона са: Определяне на 
общите групи фитопланктон (експресен таксономичен анализ) (Utermöhl technique); Ниво на 
таксономично детерминиране според Catalán Index (Catalan, 2003) (Водораслов Групов Индекс); 
Присъствие на токсични видове (Anabaena, Microcystis, Aphanizomenon и др.); %  Cyanobacteria 
(циано-бактерии, синьо-зелени делки) – спрямо общия биообем (mm3/l); Водораслов Групов Индекс 
(InGA, ВГИ) или Catalan index или (синоними: Indice de Grupos de Algas, като испански акроним, AGI, 
или Algae Groups Index, Catalan et al. 2003); Изобилие на отделите водорасли (като биообем спрямо 
общата биомаса); Общ биообем (биомаса) по Utermöhl (EN 15204:2006) в mm3/l ; Хлорофил А (µg/l); 
Прозрачност по Secchi (Секки) (m); „Цъфтеж” на фитопланктона.  

 Биологичното състояние на езера е определено на базата на система за оценка с 
използване на различните метрики, адаптирана към определените в ИБР типове реки: 
  

Таблица №4-8 Система за оценка на екологично състояние/потенциал по фитопланктон за 

“Олиготрофни езера” (TL25 “Големи дълбоки язовири” TL26 “Средни и малки полупланински 
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язовири” TL31 ”Малки торфени и свлачищни езера” TL32 “Планински язовири”, TL33 “Алпийски 

глациални езера”) 

EQR 
(ВГИ) 

ВГИ 
(Catalan 
Index) 

Общ 
биообем, 
mm3/l 

Хлорофил 
А, 
µg/l 

Прозрачност, 
m 

% 
Cyano 
bacteria 

Цъфтеж на 
токсични 
видове 

Цъфтежи 
(интензив 
ност) 

<0,998 <0,9 <1 <4 >4 <4 не ÷ 

0,995÷0,998 0,9÷2 1÷5 4÷10 2÷4 4÷15 не ÷ 

0,975÷0,995 2÷10 5÷8 10÷15 1,5÷2 15÷20 не І 

0,95÷0,975 10÷20 8÷10 15÷50 1÷1,5 >20 да ІІ÷ІІІ 

<0,95 >20 >10 25÷50 <1 >50 да ІІІ÷V 

 

Таблица №4-9 Система за оценка на екологично състояние/потенциал по фитопланктон за 

“Мезотрофни езера” (TL22 “Големи равнинни средно дълбоки язовири”, TL24 “Малки и средни 

равнинни язовири”) 

 
 
 
EQR 
(ВГИ) 

ВГИ 
(Catalan 
Index) 

Общ 
биообем, 
mm3/l 

Хлорофил 
А, 
µg/l 

Прозрачност, 
m 

% 
Cyano 
bacteria 

Цъфтеж 
на 
токсични 
видове 

Цъфтежи 
(интензивност) 

<0,998 <1 <1,5 <4  >4 <4 не ÷ 

0,994÷0,998 1÷2,5 1,5÷7 4÷10  2÷4 4÷15 не I 

0,975÷0,994 2,5÷10 7÷15 10÷20  0,5÷2 15÷20 да II 

0,95÷0,975 10÷20 15÷25 20÷50  <1 >20 да III 

<0,95 >20 >25 >50  <0,6 >50 да IV÷V 

 
 Макрофити  

 При оценката с макрофити основен акцент се поставя на внимателното избиране на 
«макрофитен» речен участък (дължина до 100 m) или «макрофитни» поясни езерни трансекти. При 
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първоначалната оценка са използвани резултатите от Референтен Индекс (RI), прилаган успешно в 
Германия (Бавария).  

При анализа на макрофитната флора са използвани следните международни стандарти:  

 EN 15460:2007 Water quality - Guidance standard for the surveying of macrophytes in lakes 
(Стандарт за изследване на макрофити в езера) 

 EN 14184:2003 Water quality - Guidance standard for the surveying of aquatic macrophytes in 
running waters (Ръководство за изследване на водни макрофити в течащи води) 

При окончателната оценка се предлага използването на следните основни метрики: 

Таксономичен състав на макрофити (composition of macrophytes)- Определяне на видов 
състав на макрофити от 6-те основни екологични групи в „макрофитния” речен участък за 
мониторинг и оценка; Изобилие на макрофити (abundance)-Степени на общо изобилие - 
определя се визуално по 5-степенната скала на Kohler, 1971, която е вързана с изискванията на РДВ 
съгласно EN 14184:2003; Изобилие на отделните видове макрофити – извършва се и се представя 
по същия начин както общото изобилие; Условно изобилие на крайбрежната хигрофитна 
растителност (амфифити, хелофити) – има значение при силно «доминиране» напр. за т.нар. 
«блатен» тип реки и канали, където хелофитите (тръстика, папури) могат силно да редуцират 
водното огледало на реката (Schaumburg, J., et al., 2006). Интегрирани макрофитни индекси -

Биотичен индекс за макрофитите (БИМФ) по Melzer (Макрофитен Индекс, MI) – разработен и 
прилаган в Германия (Melzer, A. 1999); Референтен Индекс (Баварска Агенция по Околна Среда) 
(Schaumburg, J. et al., 2006, 2007) 

За основа на екологичната оценка по макрофити на този етап се приема Референтния 
Индекс (Schaumburg, J. et al., 2006, 2007). Трансформирането на РИ в скала в EQR от 0 дo 1 се 
извършва по следната формула: 

EQR = {(РИ + 100) * 0,5}/100 

В случаите, когато липсата на макрофити е доказан резултат от физикохимично 
замърсяване, структурни промени или други антропогенни въздействия, то пунктът се оценява в 
„много лошо” екологично състояние, съотв. потенциал.  
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Таблица №4-10 Система за оценка на екологично състояние/потенциал по макрофити за реки 
Речен тип 

Състояние 
РДВ 

Екологичен 
потенциал 

EQR 
Стойност 
Референтен 
Индекс (РИ) 

Много добро  1,00 – 0,63 100 - 26 

Добро 
Добър и по-
висок 

0,62 – 0,47 25 до-6 

Умерено Умерен 0,46 – 0,22 -7 до-56 

Лошо Лош 0,21 – 0,00 -57 до -100 

R3: ПЛАНИНСКИ ТИП В 
ЕКОРЕГИОН 7 
 

Много лошо Много лош - Липсват МФ 

Много добро  1,00 – 0,58 100 - 16 

Добро 
Добър и по-
висок 

0,57 - 0.42 15 до -16 

Умерено Умерен 0,41 – 0,17 -15 до -66 

Лошо Лош 0,16 – 0,00 -67 до -100 

R5: ПОЛУПЛАНИНСКИ ТИП 
В ЕКОРЕГИОН 7 
 

Много лошо Много лош - Липсват МФ 

Много добро  1,00 – 0,67 100 - 34 

Добро 
Добър и по-
висок 

0,66 – 0,48 33 до -4 

Умерено Умерен 0,47 – 0,28 -3 до -44 

Лошо Лош 0,27 – 0,00 -45 до -100 

R13: МАЛКИ И СРЕДНИ 
РАВНИННИ ЕГЕЙСКИ РЕКИ 
R12: ГОЛЕМИ РАВНИННИ 
РЕКИ В ЕКОРЕГИОН 7 

Много лошо Много лош - Липсват МФ 

Много добро  1,00 – 0,50 100 - 0 

Добро 
Добър и по-
висок 

0,49 - 0,21 -1 до -58 

Умерено Умерен 0,20 - 0,11 -59 до -78 

Лошо Лош 0,10 - 0,00 -79 до -100 

R14: СУБ-
СРЕДИЗЕМНОМОРСКИ 
МАЛКИ И СРЕДНИ РЕКИ 
 

Много лошо Много лош - Липсват МФ 
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Таблица №4-11 Система за оценка на екологично състояние/потенциал по макрофити за езера 

Езерен тип 
Състояние РДВ 

Екологичен 
потенциал 

EQR 
Стойност Референтен 
Индекс (РИ) 

Много добро  1,00 – 0,81 100 - 62 

Добро 
Добър и по-
висок 

0,80 – 0,54 61 – 8 

Умерено Умерен 0,53 – 0,28 7 до -44 

Лошо Лош 0,28 – 0,00 -45 до -100 

L1: АЛПИЙСКИ 
ГЛАЦИАЛНИ ЕЗЕРА  
 

Много лошо Много лош - Липсват МФ 

Много добро  1,00 – 0,78 100 - 56 

Добро 
Добър и по-
висок 

0,77 – 0,51 55 - 2 

Умерено Умерен 0,50 – 0,26 1 до -48 

Лошо Лош 0,25 – 0,00 -49 до -100 

TL31 “МАЛКИ 
ТОРФЕНИ И 
СВЛАЧИЩНИ ЕЗЕРА”, 
TL32 “ПЛАНИНСКИ 
ЯЗОВИРИ” 

 Много лошо Много лош - Липсват МФ 

Много добро  
<1,00 – 
0,76 

100 - 52 

Добро 
Добър и по-
висок 

0,75 – 0,50 51 - 0 

Умерено Умерен 0,49 – 0,24 0 до -52 

Лошо Лош 0,23 – 0,00 -53 до -100 

TL22 “ГОЛЕМИ 
РАВНИННИ СРЕДНО 
ДЪЛБОКИ ЯЗОВИРИ”, 
“TL25 ГОЛЕМИ 
ДЪЛБОКИ ЯЗОВИРИ”  

 

Много лошо Много лош - Липсват МФ 

Много добро  
<1,00 – 
0,70 

100 - 40 

Добро 
Добър и по-
висок 

0,69 – 0,40 39 до -20 

Умерено Умерен 0,39 – 0,14 -21 до -72 

Лошо Лош 0,13 – 0,00 -73 до -100 

TL26 СРЕДНИ И МАЛКИ 
ПОЛУПЛАНИНСКИ 
ЯЗОВИРИ 

Много лошо Много лош - Липсват МФ 

TL33 АЛПИЙСКИ Много добро  1,00 – 0,81 100 - 62 

Добро 
Добър и по-
висок 

0,80 – 0,54 61 – 8 

Умерено Умерен 0,53 – 0,28 7 до -44 

Лошо Лош 0,28 – 0,00 -45 до -100 

Много лошо Много лош - Липсват МФ 
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 Фитобентос 

 Поставя се фокус основно на оценка на перифитонни кремъчни водорасли 
(диатомеи). Прилага се за оценка на биологичното състояние на реки. Два стандарта на ЕС 
регламентират първоначалните етапи – пробонабиране, лабораторна обработка и броене на 
кремъчните водорасли за целите на биомониторинга в Общността във връзка с РДВ: 

 EN 13946: 2003. Water quality – Guidance standard for the routine sampling and pretreatment of 
benthic diatoms from rivers (Стандарт за рутинно пробонабиране и предварителна обработка 
на бентосни диатомови водорасли от реки). 

 EN 14407: 2004. Water quality – Guidance standard for the identification, enumeration and 
interpretation of benthic diatom samples from rivers. (Стандарт за идентификация, преброяване 
и интерпретация на бентосни диатомови проби от реки). 

За оценка на екологичното състояние въз основа на кремъчни водорасли е селектиран и 
използван индекса: IPS (Indice de polluo-sensibilité), който се пресмята със софтуерния пакет Omnidia 
(http://www.club-internet.fr/perso/clci).Избраният индекс (IPS) е приравнен към скала от 1 до 20 (най-
добро състояние). На тази основа се изчислява EQR по формулата: 

 

 

Таблица №4-7 Стойности на индексът IPS за определяне на екологичното състояние на 

типове реки - TR20 “Големи равнинни реки”, TR27 “Чакълест полупланнски тип”, TR29 “Малки и 

средни реки с фин субстрат”, TR30 “Планински каменен тип” по фитобентос 

IPS / статус EQR 
17 ≤ IPS ≤ 20 – много добро екологично състояние ≥ 0,84 

13 ≤ IPS < 17 - добро екологично състояние ≥ 0,63 

9 ≤ IPS < 13 - умерено екологично състояние ≥ 0,42 

5 ≤ IPS < 9 - лошо екологично състояние ≥ 0,21 

1 ≤IPS < 5 – много лошо екологично състояние  <0,21 

 

 72

http://www.club-internet.fr/perso/clci


Таблица №4-7 Стойности на индексът IPS за определяне на екологичното състояние на тип 

TR24 “Пресъхващи реки” по фитобентос 

IPS / статус EQR 
13 ≤  IPS ≤ 17 (20)– много добро екологично състояние ≥ 0,63 

10 ≤  IPS <13 - добро екологично състояние ≥ 0,47 

7 ≤  IPS < 10 - умерено екологично състояние ≥ 0,32 

4 ≤  IPS < 7 - лошо екологично състояние ≥ 0,16 

1 ≤  IPS < 4 – много лошо екологично състояние < 0,16 

 
 Дънни безгръбначни (макрозообентос) 

До момента в системата на МОСВ официално е въведен мониторинг единствено на дънни 
безгръбначни (за реки). , които се оценяват по адаптиран Ирландски биотичен индекс (ИБИ). Той се 
провежда системно от 1998 г. като на територията на ИБР мрежата за биологичен мониторинг на 
реки е изградена от 700 пункта, които предоставят информация за качеството на водите в почти 
всички водни тела (с изключение на част от телата за питейно-битово водоползване, наблюдавани 
по Наредба 12 от 2002 г.).  

Пробонабирането се извършва според изискванията на международен стандард ISO 
7828,1985. Вземат се полуколичествени проби за макрозообентос за фиксирано време с "ритане" и 
“обмиване” на камъни като се използува стандартна ръчна хидробиологична мрежа. Предпочитат се 
места с бързеи без да се пренебрегват и периферните области. За оценка на биологичния елемент 
е използван адаптиран Биотичен Индекс (Flanagan, P.J. and Toner, P.F., 1972 модифициран от 
Clabby & Bowman,1979; Clabby, 1982). Оценката на състоянието е извършена по скалата за оценка 
на данните от БИ, адаптирана към определените в ИБР типове реки: 
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Таблица №4-7 Стойности за биотичния индекс за дънни безгръбначни за определяне на 

екологичното състояние 

Състояние/Тип 
Планински 
каменен 

Чакълест 
полупланински 

Средно 
големи 
реки 

Пресъхващи 
реки 

Малки и 
средни реки с 
фин субстрат 

мн. добро 4-5; 5 4-5; 5 4-5; 5 4; 4.5; 5 4; 4-5; 5 

добро 3-4; 4 3-4; 4 3-4; 4 3, 3-4 3, 3-4 
умерено 3 3 3 2-3 2-3 
лошо 2; 2-3 2; 2-3 2; 2-3 2 2 

много лошо 1; 1-2 1; 1-2 1; 1-2 1; 1-2 1; 1-2 

 
EQR се изчислява по следния начин:  
 

 
 

След приключване на стартиралите външни поръчки по Оперативна програма „Околна 
среда” свързани с разработването на методики за биологичен мониторинг предстои да бъдат 
въведени и допълнителни метрики за оценка на състоянието като: общ брой таксони, ЕPT таксони, 
% ЕРТ, % Oligochaeta & Mollusca, RETI/PETI, Трофичен Индекс It и др. Предлага се за всяка група от 
типове да се изберат по минимум 3 метрики след проиграване на резултатите, които ще се получат 
от проекта и степента на хетерогенност на отделните типове (вариабилност на резултатите).  За 
„езера” поради липса на методики на европейско ниво на този етап се предлагат 4 опростени 
метрики: общ брой таксони, общо изобилие (инд./m2), % Oligochaeta и Трофичен Индекс (например 
It). 
 

 Риби. При оценката на рибната фауна в реки се използват два метода за 
пробонабиране за реки, които могат да се газят (до 0.7 m дълбочина) и по-дълбоки реки (метод с 
използване на специализирана лодка), базирани на стандартен електроулов съгласно изискванията 
на EN 14011 и методологията FAME. При стоящите води (езера и язовири) пробонабирането е в 
значителна степен усложнено и затова се предлага комбинация от съществуващия стандарт с 
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мрежи EN 14757 и електроулов с лодка в литоралната зона EN 14011 (с подходящ електрофишер ≈7 
kW). Предложен е и експресен вариант за улов на риба с мрежи по  EN 14757.  

За  оценката  на  състоянието  на  рибната  фауна  е  предложен  разработения  на 

европейско ниво метод Европейски рибен индекс EFI+. Първоначалните резултати за реки 

до момента  показват,  че  той  не  осигурява  необходимото  съответствие  с  резултатите  от 

останалите биологични елементи. Затова на този етап оценката за състоянието на рибната 

фауна е извършена по експертна преценка.  За целта  се използва 5‐степенна  скала,  като 

показателите,  които  влияят  върху  изчисляването  на  крайната  оценка  са  видово 

разнообразие,  наличие  на  индикаторни  видове,  наличие  на  интродуцирани  видове, 

обилие и  възрастова  характеристика.  Спецификата  за отделните  типове реки е отчетена  

при изчисляването на стойностите за посочените показатели (Таблица №4‐8). 

Таблица №4-8 Стойности на индекса за риби за определяне на екологичното състояние на “реки” 

Състояние Стойност 

мн. добро 5 

добро 4 
умерено 3 
лошо 2 

много лошо 1 

 
 

 Физико-химични  показатели 
При оценката на екологичното състояние по физикохимични елементи за качество са 

използвани данни от Националната система за мониторинг на околната среда като са взети предвид 
резултати от 3 групи показатели: общи, биогени и специфични вещества. За оценка на физико-
химичните показатели е използвана адаптирана скала за оценка в 5 степени съгласно изискванията 
на РДВ, подготвена върху основата на въведената категоризацията на водите в Наредба № 7 от 
1986 г. за показатели и норми за определяне качеството на течащите повърхностни води. (Таблица 

№4-9). 
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Таблица №4-9 Разделяне по категории на физико – химичните показатели за оценка на 

екологичното състояние 

Категория по Наредба № 7 

Клас за 
показателите в 
екологичното 
състояние 

Забележка 

І категория Много добро   

І-ІІ категория 
(с преобладаване на стойности за І 
категория) 

Добро По експертно преценка в зависимост 
от степента на превишенията  и 
честотата им 

ІІ-І категория 

(с преобладаване на стойности за ІІ 
категория) 

ІІ категория 

Умерено По експертно преценка в зависимост 
от степента на превишенията  и 
честотата им 

ІІІ категория Лошо  

Извън трета  Много лошо  

 
Мотивите при избора на критериите за оценка на екологичното състояние по физико-

химични елементи са следните: 
 Наредба 7 от 1986 г. в момента е действащият нормативен документ за оценка на 

качеството на повърхностните води (имисии), който се използва и при издаването на разрешителни 
за ползване на води и водни обекти.  

 Изборът е направен след детайлен анализ на данните от хидробиологичния 
мониторинг (в реки) и съпоставката им с данните от физикохимичния мониторинг в същите 
мониторингови пунктове (през последните 5 години). За язовири подобна съпоставка не е 
направена, поради липсата на информация от биологичен мониторинг. 

 При определянето на стойностите по физико-химични елементи, които съответстват 
на степените за екологично състояние от скалата на РДВ, е извършено сравнение с други 
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съществуващи скали: предложената през 2003 г. скала на ICPDR, скалата по Наредба 12/2002 г. за 
повърхностните води за питейно-битови цели, стандартите по Наредба 4 от 20.10.2000 г. за 
качаството на водите за рибовъдство и развъждане на черупкови организми. Направени са 
следните изводи: 

- Предложената адаптирана скала по ICPDR е подходяща да се ползва при оценката 
на състоянието за водосборите на реките от басейна на р. Дунав (Екорегион 12 „Понтийска 
провинция”), имайки предвид ангажиментите на България с ICPDR. Но по-детайлният анализ 
показва, че поради спецификата на типовете реки и езера в Екорегион 7 „Източни Балкани” тази 
скала трябва да се адаптира преди да бъде използвана; 

- Разработените скали за оценка на физикохимичното състояние на повърхностните 
води по приетите специализирани наредби са адаптирани към тяхното специфично предназначение 
и не са подходящи за оценка на екологичното състояние, без да бъдат адаптирани; 

- Един от сериозните недостатъци на предложената скала за оценка на ФХ елементи 
по Наредба 7 е, че стойностите на отделните показатели не са адаптирани спрямо типовете реки и 
езера. 
 

Като заключение въвеждането на класификационна система за оценка на екологичното 
състояние, включваща биологични и физикохимични елементи се очаква през 2010 г като 
резултат от стартирал проект по Оперативна програма „Околна среда”. Установяването и 
определянето на стандарти за качество за избрани специфични вещества в повърхностни води 
също ще бъде финализирано през 2010 г. след приключване на проекта по ОПОС. До 
официалното въвеждане на класификационната система за оценката на екологично състояние и 
определянето на стандарти за качество за специфични вещества екологичното състояние по ФХ 
елементи ще се извършва по представената адаптирана скала на Наредба 7, която и до 
момента е основният нормативен документ в РБългария за оценка качеството на водите по 
физикохимични показатели. 

Методология за определяне на „добър екологичен потенциал” 
 Поради липса на достатъчно мониторингови данни за силномодифицираните и изкуствени 
водни тела, както и разработена класификационна система за определяне на екологично състояние, 
потенциалът при СМВТ се определя по експертен път като функция от определеното екологично 
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състояние за отделните биологични елементи за качество. При тази оценка се отчита 
чувствителността на отделните БЕК към промените за различните хидроморфологични показатели: 
 

1) Хидроложки режим: - макрофити, макрозообентос (реки), риби 
2) Морфологични условия – риби, макрофити 
3) Непрекъснатост на речното корито – риби 

 
 Отчитайки причината за определяне на СМВТ, при оценката на екологичния потенциал се 
коригира оценката за посочените индикатини биологични елементи, като експертно се приема тя да 
се завиши с 1 единица. По този начин за определяне на „добър” екологичен потенциал при СМВТ е 
необходимо да са налице следните условия: 
 

1. Водни тела от категория „река”: 
 
Екологично състояние на БЕК 

 
Показател за 
определяне на 
СМВТ 

Фитобентос Макрофити Макрозоо-
бентос 

Риби 

 
Съответстващ 
потенциал 

Хидроложки 
режим 

Добро  
(мн.добро) 

Умерено 
(или по-добро) 

Умерено 
(или по-добро) 

Умерено 
(или по-добро) 

Добър  
(и по-висок) 

Морфологични 
условия 

Добро  
(мн.добро) 

Умерено 
(или по добро) 

Добро  
(мн.добро) 

Умерено 
(или по-добро) 

Добър  
(и по-висок) 

 
Непрекъснатост 

Добро  
(мн.добро) 

Добро  
(мн.добро) 

Добро  
(мн.добро) 

Умерено 
(или по-добро) 

Добър  
(и по-висок) 

 
2. Водни тела от категория „езеро” 

 
Екологично състояние на БЕК 

 
Показател за 
определяне на 
СМВТ 

Фито-
планктон 

Макрофити Макрозоо-
бентос 

Риби 

 
Съответстващ 
потенциал 

Хидроложки 
режим 

Добро  
(мн.добро) 

Умерено 
(или по-добро) 

Не е 
индикативен 

Умерено 
(или по-добро) 

Добър  
(и по-висок) 
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Морфологични 
условия 

Добро  
(мн.добро) 

Умерено 
(или по-добро) 

Не е 
индикативен 

Умерено 
(или по-добро) 

Добър  
(и по-висок) 

 
21. Подход за оценка на химично състояние на повърхностните водни тела 

За оценка на химичното състояние на повърхностните води са използвани стандартите за качество на 
околната среда за приоритетни вещества и някои други замърсители на Директива 2008/105/ЕО от 16 
декември 2008 година, Приложение I – част А Стандарти за качество на околната среда(СКОС) за 
води. 
Оценките са правени на базата на заложените стандарти за качество на околната среда  за 
максимално допустимата концентрация (МДК - СКОС) за води за всяко повърхностно водно тяло и 
стойностите на параметрите измерените през различни периоди на годината. Непревишаващите 
стойности по съответния МДК -СКОС се приемат за съответстващи на добро химично състояние. 
Тези стойности, които се отклоняват от установените в стандарта, се приемат за съответстващи на 
лошо химично състояние. Когато за даден показател за МДК - СКОС е обозначено, че "не се 
прилага", тогава сме правили оценката спрямо стойностите за СГС -СКОС. Не са прилагани оценки 
спрямо СГС – СКОС, средногодишната стойност на концентрациите. Към момента на оценките БД 
не разполага с измерени стойности през всичките периоди на годината. Като ползваната за сега 
матрица за мониторинг на приоритетни вещества е само водата. 

 
22. Подход за оценка на химично и количествено състояние на подземните водни тела 
Методиката за оценка на химичното състояние на подземните води е в съответствие с 
Директива 2006/118/EC  и GUIDANCE DOCUMENT NO.18 
Оценката е извършена въз основа на най-строгите прагови стойности, определени при ползване 
подземните води за питейно-битово водоснабдяване (Наредба № 9), тъй като всички подземни 
водни тела се ползват за питейно-битово водоснабдяване. 
Използвана е  мониторинговата информация от два типа пунктове: 
1. Тип 1 – актуални МП от националната мрежа за мониторинг на подземните води, която се 
администрира от ИАОС. 
2. Тип 2 – МП, отпаднали от националната мрежа за мониторинг на подземните води, за които 
съществуват представителни данни в периода 1998 -2008 г. 
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Оценка на химическото състояние на отделен мониторингов пункт се прави въз основа на 
състоянието, определено по отделните показатели. При това: 
- ако по всички показатели, състоянието е „добро”, МП се определя в „добро” състояние. 
- ако по един или повече показатели, състоянието е „лошо”, МП се определя в „лошо” състояние. 
При това положение, се прави внимателен анализ на първичните хидрохимични данни за 
показателя (показателите), определящ състоянието като „лошо”. Ако се прецени, че данните са 
съмнителни или недостатъчно достоверни, показателят (показателите), може да се отхвърли 
при крайната оценка на състоянието на пункта. 
Генерална оценка на химическото състояние на ПВТ като цяло, се извърши чрез сравнение на 
т.н. релевантни стойности (РС) и праговите стойности (ПС) на отделните показателите за 
химическо състояние. 
Релевантните стойности се определят по следния начин: 
1. При един МП в ПВТ – РС се приема равна на БС на показателя; 
2. При два МП в ПВТ - РС се приема равна на средноаритметичното между БС на показателите 
в двата МП. 
3. При три и повече МП – РС се приема равна на медианата от БС на показателите във всички 
МП. 
Използването на медианата (вместо средноаритметичната стойност) при повече от два МП, 
подобрява достоверността на оценката за състоянието на ПВТ по даден показател, поради това, 
че се прилага статистическа процедура. По този начин се избягват нереалистични оценки, като 
например ПВТ в „добро” състояние - при преобладаващ брой МП в „лошо” състояние”, и 
обратно. 
Крайната оценка на химическото състояние на ПВТ се прави въз основа на състоянието, 
определено по отделните показатели:  
Ако по всички показатели, състоянието е „добро”, ПВТ се определя в „добро” състояние.  
Ако по един или повече показатели, състоянието е „лошо”, ПВТ се определя в „лошо” състояние. 
В този случай се прави внимателен хидрогеоложки анализ на МП, които имат основната тежест 
ПВТ да бъде определено в „лошо” състояние. Ако се прецени, че тези МП не характеризират 
достатъчно представителен обем от ПВТ, същите могат да бъдат изключени от генералната 
оценка за състояние на ПВТ като цяло.  
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Оценката на химичното състояние на подземните води се извърши въз основа на 
мониторинговите данни, събрани в периода 2007-2008 год.  
Преобладаващият брой стойности на тежките метали, като кадмий, олово, живак, хром и др., не 
са реално измерени, а са дадени като граница на откриваемост на методиката. Ето защо при 
крайната оценка на химичното състояние на ПВТ : 
-  показателите олово, кадмий, живак, хром не са взети под внимание поради недостатъчна 
достоверност; 
- единични резултати от анализи са елиминирани; 
- непредставителни мониторингови пунктове са отстранени. 

 
23. Описание на прилагането на Приложение 2 Част А от Директивата за подземни води. 
Прагови стойности са определени съгласно Guidance Document № 18 към Директива 
2006/118/ЕС и по методика, разработена по проект на ОПОС с предмет „Определяне на 
праговете на замърсяване на подземните води и разработване на квалификационна система 
за химическото състояние на подзeмните водни тела”. Процедурата е следната: 
1.В качеството на критериални стойности (CV) се използват единствено стойностите на 
граничните концентрации, дадени в Наредба №9 (като носещи най-голям запас), тъй като 
подземните водни тела (ПВТ) в България се използват за питейно-битово водоснабдяване на 
населението. 
2.Праговите стойности (TV) на замърсяване се изчисляват по формулите: 
(1) при BL < CV TV = BL + Kп *(CV – BL) 
(2) при BL ≥ CV TV = BL 
където: BL са фоновите стойности, а Kп – прагов коефициент ( 0 ≤ Kп ≤ 1). 
В частните случаи: при Kп = 0 се получава TV = BL, а при Kп = 1 се получава TV = CV. 
Изборът на Kп зависи от конкретните хидрогеоложки условия, естествената уязвимост на 
подземните води, степента на антропогенно замърсяване на водоносния хоризонт, важността на 
ПВТ като източник за питейно-битово водоснабдяване и др. 
Като препоръчителна и осигуряваща достатъчна сигурност, може да се приеме стойност на Kп в 
границите от 0.50 до 0.75. 

24. Описание на връзките между праговите стойности и естествените фонови нива за 
естествено срещащи се вещества. 
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ФС са определени по методика, разработена по проект на ОПОС „Определяне на праговете на 
замърсяване на ПВ и разработване на квалификационна система за хим. състояние на ПВТ”. 
Използвана е информация за хим. анализи на водни проби от монитор. пунктове от ПВ, 
извършени в периода 2.01.1995-3.04.2009г.-както тези, които са актуални към момента, така и 
тези, които поради едни или други съображения са отпаднали и вече не се опробват. Използван 
е методът на преселектиране на хим. анализи, а именно: 
- �От общата база монитор. данни се изваждат всички хим. анализи с невалиден йонен баланс и 
концентрации на NO3>10 mg/l 
- Ако лабораторната стойност на даден хим. показател(най-често при тежките метали и 
металоиди) е под “границата на количествено определяне”, тогава в редицата с хим. данни се 
записва стойност на показателя, равна на 50% от тази граница 
- Остатъчните(преселектирани) хим. анализи се обработват чрез използване на стандартни 
статистически методи. При достатъчно дълги и представителни редици, ФС се оценяват като 
концентрация, съответстваща на 90-ти персентил. В случай, че качеството на данните не е 
достатъчно добро и съществуват съмнения относно тяхната достоверност, при определянето на 
ФС се ползва медианата(50-ти персентил) 
Валидните хим. анализи с NO3<10 mg/l са около 20% от всички налични анализи. Ето защо ПВТ 
са групирани в отделни ХГкласове въз основа типа на основния колектор(резервоар) на ПВ.  
Като краен резултат са определени ФС за отделните ХГкласове-при 90-ти персентил и при 50-ти 
персентил(медиани) на статистическата извадка. 
При определяне на ПС, като ФС за отделните ХГкласове са избрани тези, получени при 50-
персентил(медиани).   
ФС са определени за следните показатели: арсен, кадмий, олово, живак, амоний, хлориди, 
сулфати, електропроводимост, нитрати, манган, желязо, калций, магнезий, обща твърдост, 
пермаганатна окисляемост, фосфати, нитрити, натрий, хром, мед, никел, цинк, цианиди, сух 
остатък, алкалност, хидрогенкарбонати, карбонати, калий. 

25. Описание на връзката между праговите стойности и целите за качество на околната 
среда и други стандарти за защита на водите на национално или европейско ниво. 

Въз основа типа на основния колектор(резервоар) на ПВ е извършено групиране на ПВТ в 
хидрогеоложки класове и за всеки са определени  ПС(Съгласно чл.68 от НАРЕДБА 
№1/10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води): 
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Клас1-Порови води в Q-Алувиални и пролувиални водоносни хоризонти(кватернерни пясъци и 
чакъли);Клас2-Порови води в N-Q-Общи водоносни хоризонти в котловините(несвързани и 
слабоспоени зърнести скали);Клас3-Порови води в Pg и N-Обособени водоносни хоризонти в 
междуречни масиви, неогенски грабенови структури и артезиански басейни(несвързани и 
слабоспоени зърнести скали);Клас4-Пукнатинни води-Пукнатинни водоносни зони(ПВЗ) в 
силикатни твърди скали(гранити, риолити, андезити, конгломерати, пясъчници и др.);Клас 5-
Карстови води-Карстови басейни и водоносни хоризонти в напукани и кавернозни карбонатни 
скали(варовици, доломити, мрамори) 
ПС са определени за: 
А)задължителни показатели по Annex ІІ на Директива 2006/118/ЕО: 
а)вещества/йони или показатели на замърсяване с естествен произход и такива в резултат на 
човешка дейност:арсен, кадмий, олово, живак, амоний, хлорид, сулфат 
б)изкуствени синтетични вещества–трихлоретилен и тетрахлоретилен(като сума трихлоретилен 
и тетрахлоретилен) 
в)индикативни параметри на осоляването или други концентрации на солите, получени от 
човешка дейност-сулфати, хлориди, електропроводимост 
Б)показатели от доклада по чл.5 на Директива 2006/118/ЕО 
а)нитрати, манган, желязо 
б)за всички замърсяващи вещества и показатели на замърсяване, които при характеризирането 
на подземните водни тела, са били основание тялото да бъде определено в риск да не постигне 
добро химично състояние-калций, магнезий, обща твърдост, пермаганатна окисляемост, 
фосфати 
Определени са ПС и за показатели, които понастоящем не са включени в списъка на 
задължителните, но за които в бъдеще може да се наложи определянето на такива прагове, 
поради отклонения от стандартите за качество на подземните води-нитрити, натрий, хром, мед, 
никел, цинк, цианиди. 
 
 
 
 
 

 83



26. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ТРЕНДОВЕТЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ПВТ 
 
Методиката е разработена по проект на ОПОС с предмет „Определяне на праговете на замърсяване 
на подземните води и разработване на квалификационна система за химическото състояние на 
подзeмните водни тела”. 

 
1.  Оценка на трендовете в отделен мониторингов пункт 
 
Анализът на тренда се базира на утвърдени статистически методи, като регресионния метод. 
Необходима информация - средни стойности за периода 1995 – 2008 г. (годишни, полугодишни и 
тримесечни стойности) на съответния химически компонент от извършвания хидрохимичен 
мониторинг. Дължините на редиците с химически показатели, в зависимост от честотата на 
пробовзимане, трябва да бъдат съответно: 
��При 1 път годишно пробовзимане: не по-малко от 8 години с 8 стойности; 
��При 2 пъти годишно пробовзимане т.е. данни на полугодие: не по-малко от 5 години с 10 стойности; 
��При 4 пъти годишно пробовзимане т.е. данни на тримесечие: не по-малко от 3 години с 12-15 
стойности. 
Началната точка за обръщане на посоката на тренда трябва да се постави, когато концентрацията 
на замърсителя достигне 75% от стандарта за качество на подземните води или от праговата 
стойност на замърсяване, за съответния химически показател. Избраните начални точки трябва да 
позволят да се обърнат тенденциите по най-ефективния начин преди концентрациите на 
замърсителя да предизвикат необратими промени в качеството на подземните води. При ПВТ, които 
реагират твърде бавно на промени, може да има нужда от по-ранна начална точка и обратното – за 
бързо реагиращи ПВТ трябва да се избере по-късна стартова точка. 
На базата на регресионен анализ се оценява дали има прекъсване на тренда т.е. след устойчив 
нарастващ тренд има устойчив низходящ тренд или обратното. 
На Фиг. 3 е показан пример, обработен и визуализиран чрез програма EXELL. Входни данни за 
оценката на трендовете са концентрациите на даден показател (замърсител) като функция на 
времето. 
Първоначално, цялата крива на опитните данни се апроксимира чрез полином от 2 степен 
(квадратична регресионна крива). Ако се установи, че в периода на мониторинговите наблюдения се 
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получава максимум, това означава, че в същия се получава смяна на посоката на тренда – от 
възходящ, към низходящ. Ако се получи минимум, смяната на посоката е от низходящ към 
възходящ. 
След това, цялата крива се разделя на два клона: 1- ви клон - до датата на максимума и 2 –ри клон 
– след датата на максимума. Данните от първия и втория клон се разглеждат самостоятелно и се 
апроксимират чрез линейни трендове (прави линии). Датата при която става пресичането на двете 
апроксимиращи прави линии, отговаря на датата при която става промяна на посоката на линейния 
тренд – от възходящ към низходящ. Чрез екстраполация на втория (низходящ) тренд, може да се 
прогнозира към коя дата стартовата концентрация (75 % от ПС) ще бъде достигната. 
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2. Генерална оценка на трендовете в ПВТ като цяло 
Процедура за оценка на трендове в ПВТ като цяло: 
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1. Трендове по отделни МП 
Най-дълги и почти без лисващи анализи през оценявания годишен период са редиците с данни за 
фосфати. По-кратки, но пълни са редиците с анализи за нитрати и сулфати. Със значителни 
прекъсвания най-вече през референтните 2007 – 2008 години са редиците на Mn и Fe, което не 
позволява построяването и оценката на тенденциите. 
За мониторингови пунктове: 
 
В 7 мониторингови пункта е показана тенденцията на изменение на съответния компонент: 
 
- МП BG3G000000NMP046 (ПВТ BG3G000000N014) – нитрати, положителен тренд, превишаващ 75% 
от праговата стойност през референтния период. 
- МП BG3G000000QMP049 (ПВТ BG3G00000NQ015) - устойчива отрицателна тенденция на 
нитратите, но концентрациите им значително превишават праговите стойности. 
- МП BG3G000000NMP058 (ПВТ BG3G0000PgN019) - слабо изразен тренд на понижаване през 
последната година на референтния период, но стойности над праговата имат концентрациите на 
сулфатите. 
- МП BG3G000000NMP060 (ПВТ BG3G0000PgN019) - слабо изразена отрицателна тенденция на 
сулфатите. Концентрациите слабо превишават праговата стойност през 2008 г.  
- МП BG3G0000aQhMP022 (ПВТ BG3G00000NQ009) - показани тенденциите на изменение на 
фосфати, те са устойчиви, положителни и над праговата стойност за фосфати. 
- BG3G0ahN1-2MP021 (ПВТ BG3G00000NQ009) - показани тенденциите на изменение на фосфати, 
те са устойчиви, положителни и над праговата стойност за фосфати. 
- МП BG3G0000 Q2MP027 (BG3G000000Q012) - устойчив положителен тренд показват фосфати, 
следствие рязкото изменение и покачване на концентрациите през 2008 г. 
 
За подземни водни тела: 
 
В 4 ПВТ в лошо състояние има твърдо установена устойчива положителна тенденция на 
концентрации на показатели над прагова стойност: 
- BG3G00000NQ015 - нитрати 
- BG3G0000PgN019 - сулфати 

 87



- BG3G00000NQ009 - фосфати 
- BG3G000000Q012- фосфати 
 
В 2 ПВТ в лошо състояние (BG3G000000N014 и BG3G000000N011),  макар и над праговите 
стойности, има изразена тенденция на спадане съответно на нитрати и манган. 

 
27. Оценка на очаквания ефект от мерките 
Очаквания ефект от изпълнение на мерките е първоначално определен, оценките се базират и 

върху малко данни за елементите за качество, поради което е отчетена ниска достоверност. Във 
връзка с това съществува голяма несигурност за екологичния ефект от изпълнение на програмата. 

За определяне на очаквания ефект от мерките е направена съпоставка между натиск и 
необходима мярка за преодоляване на въздействието от този натиск. Оценката е направена на база 
отчитане на влиянието върху отделните елементи за качество – хидроморфологични, биологични и 
физико-химични. 

Въздействието на натоварванията върху елементите за качество е определено в три степени  
- 1 = слабо негативно въздействие 
- 2 = средно негативно въздействие 
- 3 = голямо негативно въздействие 
 
За преодоляване на всяко въздействие е необходимо да се приложи мярка или няколко мерки с 

противоположно и равно по големина действие. 
Ефекта от мерките върху елементите за качество също е определен в три степени 
 
1 = слаб положителен ефект 
2 = среден положителен ефект 
3 = голям положителен ефект 
 

В някои случай е възможно да има няколко мерки , които могат да решат един проблем. Тогава е 
избрана икономически най-ефективната мярка. За да се оцени това е необходима информация за 
ефекта на мерките и информация за разходите за мерките. 
Индикация за стойността на мерките е представена в 4 класа: 
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0 = почти няма разходи 
1 = ниски разходи 
2 = средно разходи 
3 = високи разходи 
 
Тези класове са комбинирани с ефекта от мерките. Комбинацията води до посочване на 
ефективността на разходите за всяка мярка. За постигане на целта се избират мерки с висока или 
средна ефективност на разходите .  Със средна ефективност на разходите могат да бъдат и мерки с 
ниска цена и малък ефект, но не трябва да се избират само такива мерки , защото по този начин 
няма да могат да бъдат постигнати екологичните цели. 
Освен ефективността на разходите, има и други причини, за да не се избере някоя мярка. Може да 
има трудности при прилагането(законодателство, разрешителни и др.) или разходите могат да 
бъдат твърде високи за институцията, която трябва да прилага мярката. Тази информация не е 
налична в БД и затова не е използвана за изготвянето на финалния вариант на Програмата от 
мерки. 
Оценката за ефективност на разходите на мярката е направена по следната таблица: 

 Ниски разходи Средни разходи Високи разходи 

Слаб ефект от мярката Средна ефективност 
на разходите 

Ниска ефективност на 
разходите 

Много ниска 
ефективност на 
разходите 

Среден ефект от 
мярката 

Висока ефективност на 
разходите 

Средна ефективност 
на разходите 

Ниска ефективност на 
разходите 

Голям ефект от 
мярката 

Много висока 
ефективност на 
разходите 

Висока ефективност на 
разходите 

Средна ефективност 
на разходите 

 
Стойностите на разходите по мерки са представени в Таблица 26.5.



Таблица 26.1. Натиск – категория „река” 
Хидроморфология Физико-химия Биологични елементи за 

качество 
№ Натиск Големина на натиска 

Хидр
олож
ки 
режи
м 

Мор
фол
огия 

Непре
къснат
ост на 
реката 

Орган
ично 
замър
сяван
е 

Биог
енно 
замъ
рсяв
ане 

Друг
и(pH, 
T..) 

Фит
опл
анк
тон 

Фи
то
бе
нт
ос 

Мак
ро
фит
и 

Макро
зообен
тос 

Риби 

< 10% намаляване на водния 
отток 

-1      n.a.     

10-50% намаляване на 
водния отток 

-2 -1     n.a.   -1 -2 

1 Водовземане 

> 50% намаляване на водния 
отток 

-3 -2 -1 -1  -1 n.a. -1 -2 -3 -3 

<10% намаляване на водния 
отток 

-1  -2    n.a.   -1 -2 
2 Регулиране на водния 

отток (малки язовири, 
бентове) >  10% намаляване на водния 

отток 
-2  -3    n.a.   -2 -3 

3 Язовири за 
хидроенергетика 

Всеки язовир 
-2 -2 -3 -1  -1 n.a. -1 -1 -3 -3 

4 Корекции < 10% от дължината на 
реката 

 -1     n.a.   -1  
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10-50% от дължината на 
реката 

-1 -2     n.a.  -1 -2 -1 

> 50% от дължината на 
реката 

-2 -3     n.a.  -2 -3 -2 

<10% от дължината на реката       n.a.  -1   

10-50% от дължината на 
реката 

 -1     n.a.  -2 -1 -1 

5 Изсичане на крайбрежна 
растителност 

>50% от дължината на реката -1 -2     n.a.  -3 -2 -2 

< 10% от дължината на 
реката 

 -1     n.a.  -1 -1 -1 6 Изземане на наносни 
отложения 

10-50% от дължината на 
реката 

-1 -3     n.a.  -3 -2 -2 

< 10% от площа на водосбора       n.a.     7 Ерозия 

> 10% от площа на водосбора  -1    -1 n.a. -1 -1 -1 -1 

Малки населени места    -1   n.a. -1  -1 -1 

Много на брой малки 
населени места или 1 голям 
град 

   -2 -1  n.a. -2 -1 -2 -2 

8 Заустване на 
непречистени селищни 
отпадъчни води 

Много градове    -3 -2 -1 n.a. -3 -2 -3 -3 

Малки населени места     -1  n.a. -1    9 Заустване на пречистени 
селищни отпадъчни води 

Много на брой малки 
населени места или 1 голям 

   -1 -2  n.a. -2 -1 -1 -1 



град 

Много градове    -2 -3 -1 n.a. -3 -2 -2 -2 

Няколко малки зауствания      -2 n.a.   -1 -1 10 Заустване на 
индустриални 
микрозамърсители 

Много на брой малки 
зауствания или едно голямо 

     -3 n.a. -1 -1 -3 -3 

< 10% от площа на водосбора       n.a.     

10-50% от площа на 
водосбора 

    -1 -1 n.a. -1    

11 Селско стопанство 

> 50% от площа на водосбора     -2 -2 n.a. -2 -1   

С малки размери       n.a.     12 Депа за отпадъци 

С големи размери  -1  -1  -1 n.a.   -1 -1 

 
 
Таблица 26.2. Натиск – категория „езеро” 
 

Хидроморфология Физико-химия Биологични елементи за 
качество 

№ Натиск Големина на натиска 

Хидр
оло
жки 
режи
м 

Мо
рф
оло
гия 

Непре
къснат
ост на 
реката 

Орган
ично 
замър
сяван
е 

Биог
енно 
замъ
рсяв
ане 

Друг
и(pH, 
T..) 

Фи
топ
лан
кто
н 

Ф
ит
об
ен
то

Мак
ро
фи
ти 

Макро
зообе
нтос 

Риби 
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с 

<10% от дължината на 
бреговете 

                -1     

10-50% от дължината на 
бреговете 

  -1             -2 -1 -1 

5 Изсичане на крайбрежна 
растителност 

>50% от дължината на 
бреговете 

-1 -2         -1   -3 -2 -2 

< 10% от дължината на 
бреговете 

  -1             -1 -1 -1 6 Изземане на наносни 
отложения 

10-50% от дължината на 
бреговете 

  -3             -3 -2 -2 

< 10% от площа на водосбора             -1         7 Ерозия 

> 10% от площа на водосбора   -1       -2 -2 -2 -1 -1 -1 
Малки населени места       -1           -1 -1 
Много на брой малки 
населени места или 1 голям 
град 

      -2 -1   -1 -1 -1 -2 -2 
8 Заустване на 

непречистени селищни 
отпадъчни води 

Много градове       -3 -2 -1 -2 -2 -2 -3 -3 
9 Заустване на пречистени Малки населени места         -1   -1 -1 -1     
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Много на брой малки 
населени места или 1 голям 
град 

      -1 -2   -2 -2 -2 -1 -1 селищни отпадъчни води 

Много градове       -2 -3 -1 -3 -3 -3 -2 -2 
Няколко малки зауствания           -2       -1 -1 10 Заустване на 

индустриални 
микрозамърсители 

Много на брой малки 
зауствания или едно голямо 

          -3 -1 -1 -1 -3 -3 

< 10% от площа на водосбора             -1         

10-50% от площа на 
водосбора 

        -1 -1 -2 -1       

11 Селско стопанство 

> 50% от площа на водосбора         -2 -2 -3 -2 -1     

С малки размери                       12 Депа за отпадъци 

С големи размери   -1   -1   -1       -1 -1 
<50 cm                 -1   -1 
50-150 cm. Високо през 
зимата, ниско през лятото 

                      

13 Промяна във водното  
ниво 

>150 cm и/или неестествен 
режим 

  -1           -1 -3 -1 -2 
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Таблица 26.3. Ефект от мерките – категория „река” 
 
 

Физико-химия Биологични елементи за 
качество 

Хидроморфология 

                

№
. 

Мярка Големина на мярката 

Хидр
оло
жки 
режи
м 

Мо
рф
оло
гия 

Непре
къснат
ост на 
реката 

Орган
ично 
замър
сяван
е 

Биог
енно 
замъ
рсяв
ане 

Друг
и(pH, 
T..) 

Фи
топ
лан
кто
н 

Ф
ит
об
ен
то
с 

Мак
ро
фи
ти 

Макро
зообе
нтос 

Риби 

< 10% възстановяване на 
водния отток 

1           n.a.         

10-50% възстановяване на 
водния отток 

2 1         n.a.     1 2 

1 Преместване на точката 
на водовземане във 
водно тяло с по-голям 
оттток 

> 50% възстановяване на 
водния отток 

3 2 1     1 n.a. 1 2 3 3 

<10% възстановяване на 
водния отток 

    2       n.a.     1 2 2 Премахване на малките 
язовири за регулиране 
на оттока >  10% възстановяване на 

водния отток 
2   3       n.a.     2 3 
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3 Премахване на големи 
язовирни стени 

    1 3       n.a.     1 3 

<10% от дължината на реката             n.a.         

10-50% oот дължината на 
реката 

  1         n.a.       1 
4 Преместване на диги 

> 50% от дължината на 
реката 

  2         n.a.   1 1 2 

<10% от дължината на реката             n.a.       1 
10-50% от дължината на 
реката 

  1         n.a.     1 2 
5 Създаване на заливаеми 

площи 

> 50% от дължимната на 
реката 

  2         n.a.   1 2 3 

<10% от дължината на реката             n.a.         

10-50% от дължината на 
реката 

  1         n.a.   1 1 1 
6 Възстановяване 

естественото състояние 
на речното легло 

> 50% от дължината на 
реката 

  2         n.a.   2 2 2 

<10% от дължината на реката   1         n.a.     1   

10-50% от дължината на 
реката 

  2         n.a.   1 2 1 
7 Възстановяване на 

меандри 

> 50% от дължината на 
реката 

2 3         n.a.   2 3 2 
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<10% от дължината на реката             n.a.         

10-50% от дължината на 
реката 

  1         n.a.   1     

8 Биологично укрепване 
на бреговете  (укрепване 
с машини, разсаждане 
на издънки, преплитане 
и т.н.) 

>50% от дължината на реката   2         n.a.   2 1 1 

< 25% от водосборната площ             n.a.         9 Залесяване 

> 25% от водосборната площ   1       1 n.a. 1 1 1 1 
< 25% от водосборната площ             n.a.         10 Други мерки за защита 

от ерозия > 25% от водосборната площ   1       1 n.a. 1 1 1 1 
Няколко малки                       11 Изграждане на 

технически съоръжения 
за борба с ерозията на 
водосбора - прагове, 
баражи  и др. 

Много големи   1       1   1 1 1 1 

12 Рибни проходи и 
байпаси за преминаване 
на рибата 

      2             1 2 

<10% пречистени отпадъчни 
води 

            n.a.         

10-50% пречистени 
отпадъчни води 

          1 n.a.         

13 Доизграждане на 
канализация и ПСОВ, 
само с механично 
стъпало 

> 50% пречистени отпадъчни       1   1 n.a. 1   1 1 
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води 

<10% пречистени отпадъчни 
води 

      1           1 1 

10-50% пречистени 
отпадъчни води 

      2           1 1 

14 Доизграждане на 
канализация и 
модернизиране на 
ПСОВ, биологично 
стъпало > 50% пречистени отпадъчни 

води 
      3   1   1 1 2 2 

<10% пречистени отпадъчни 
води 

        1     1       

10-50% пречистени 
отпадъчни води 

        2     1 1     

15 Доизграждане на 
канализация и 
модернизиране на 
ПСОВ: отстраняване на 
Азот и Фосфор(над 
10000е.ж.) 

> 50% пречистени отпадъчни 
води 

        3 1   2 2 1 1 

<10% пречистени отпадъчни 
води 

                      

10-50% пречистени 
отпадъчни води 

                      

16 Пречистване на 
отпадъчни води  чрез 
влажни зони за населени 
места под 2000е.ж. 

> 50% пречистени отпадъчни 
води 

                      

<25% пречистени отпадъчни 
води 

          2 n.a.     1 1 17 Изграждане на 
индустриална ПСОВ 

> 25% пречистени отпадъчни           3 n.a. 1 1 3 3 
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води 

<25% подопрени отпадъчни 
води 

          2 n.a.     1 1 18 Модернизиране на 
индустриална ПСОВ и 
въвеждане на чисти 
технологии в 
индустрията 

> 25% подопрени отпадъчни 
води 

          3 n.a. 1 1 3 3 

19 Преобразуване и 
придържане към 
биологично земеделие 
(по-малко използване на 
торове и пестициди) 

          1     1 1     

20 Добри земеделски 
практики 

          1     1 1     

21 Закриване на сметища, 
почистване на речното 
корито и прилежащите 
към язовири терени от 
отпадъци 

    1   1   1       1 1 

22 Подобряване 
експлоатация и 
стопанисване на 
хвостохранилище 

      2  2  2 2 
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Таблица 26.4. Ефект от мерките – категория „езеро” 
 

Физико-химия Биологични елементи за 
качество 

Хидроморфология 

                

№ Мярка Големина на мярката 

Хидр
оло
жки 
режи
м 

Мор
фо
лог
ия 

Непре
къснат
ост на 
реката 

Орган
ично 
замър
сяван
е 

Биог
енно 
замъ
рсяв
ане 

Друг
и(pH, 
T..) 

Фит
опл
анк
тон 

Фи
то
бе
нт
ос 

Мак
роф
ити 

Макро
зообе
нтос 

Риби 

<10% от дължината на 
бреговете 

                      

10-50% от дължината на 
бреговете 

  1             1 1 1 

6 Възстановяване 
естественото състояние 
на леглото на язовира 

> 50% от дължината на 
бреговете 

1 2             2 2 2 

<10% от дължината на 
бреговете 

                      

10-50% от дължината на 
бреговете 

  1             1     

8 Биологично укрепване 
на бреговете  (укрепване 
с машини, разсаждане 
на издънки, преплитане 
и т.н.) >50% от дължината на 

бреговете 
  2             2 1 1 
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< 25% от водосборната площ             1         9 Залесяване 

> 25% от водосборната площ   1       1 2 1 1 1 1 
< 25% от водосборната площ             1         10 Други мерки за защита 

от ерозия > 25% от водосборната площ   1       1 2 1 1 1 1 
<10% пречистени отпадъчни 
води 

                      

10-50% пречистени 
отпадъчни води 

          1           

13 Доизграждане на 
канализация и ПСОВ, 
само с механично 
стъпало 

> 50% пречистени отпадъчни 
води 

      1   1   1   1 1 

<10% пречистени отпадъчни 
води 

      1           1 1 

10-50% пречистени 
отпадъчни води 

      2           1 1 

14 Доизграждане на 
канализация и 
модернизиране на 
ПСОВ, биологично 
стъпало > 50% пречистени отпадъчни 

води 
      3   1 1 1 1 2 2 

<10% пречистени отпадъчни 
води 

        1     1       

10-50% пречистени 
отпадъчни води 

        2     1 1     

15 Доизграждане на 
канализация и 
модернизиране на 
ПСОВ: отстраняване на 
Азот и Фосфор(над 
10000е.ж.) 

> 50% пречистени отпадъчни 
води 

        3 1 2 2 2 1 1 
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<10% пречистени отпадъчни 
води 

                      

10-50% пречистени 
отпадъчни води 

                      

16 Пречистване на 
отпадъчни води  чрез 
влажни зони за населени 
места под 2000е.ж. 

> 50% пречистени отпадъчни 
води 

                      

<25% пречистени отпадъчни 
води 

          2       1 1 17 Изграждане на 
индустриална ПСОВ 

> 25% пречистени отпадъчни 
води 

          3 1 1 1 3 3 

<25% подопрени отпадъчни 
води 

          2       1 1 18 Модернизиране на 
индустриална ПСОВ и 
въвеждане на чисти 
технологии в 
индустрията 

> 25% подопрени отпадъчни 
води 

          3 1 1 1 3 3 

19 Преобразуване и 
придържане към 
биологично земеделие 
(по-малко използване на 
торове и пестициди) 

          1   1 1 1     

20 Добри земеделски 
практики 

          1   1 1 1     
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21 Закриване на сметища, 
почистване на речното 
корито и прилежащите 
към язовири терени от 
отпадъци 

    1   1   1       1 1 

22 Подобряване 
експлоатация и 
стопанисване на 
хвостохранилище 

      2  2  2 2 

23 Ефективен контрол на 
изпусканите води след 
язовир/ВЕЦ(без големи 
колебания в нивото на 
язовира) 

  2 1           1 3 1 2 

24 Подобряване 
технологията  за 
отглеждане на риба за 
намаляване на 
физокохимичното 
замърсяване 

       2 2 2 2 1   1 1 
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Таблица 26.5. 
 

№ Мярка Големина на мярката Размер на Разходите 

< 10% възстановяване на 
водния отток 

3 

10-50% възстановяване на 
водния отток 

3 

1 Преместване на точката на 
водовземане във водно тяло с 
по-голям оттток 

> 50% възстановяване на 
водния отток 

3 

<10% възстановяване на водния 
отток 

1 2 Премахване на малките 
язовири за регулиране на 
оттока >  10% възстановяване на 

водния отток 
1 

3 Премахване на големи 
язовирни стени 

  2 

<10% от дължината на реката 1 

10-50% oот дължината на 
реката 

2 

4 Преместване на диги 

> 50% от дължината на реката 3 

5 Създаване на заливаеми <10% от дължината на реката 1 
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10-50% от дължината на реката 2 площи 

> 50% от дължимната на реката 2 

<10% от дължината на реката 1 

10-50% от дължината на реката 2 

6 Възстановяване естественото 
състояние на речното легло 

> 50% от дължината на реката 2 

<10% от дължината на реката 2 

10-50% от дължината на реката 3 

7 Възстановяване на меандри 

> 50% от дължината на реката 3 

<10% от дължината на реката 1 

10-50% от дължината на реката 1 

8 Биологично укрепване на 
бреговете  (укрепване с 
машини, разсаждане на 
издънки, преплитане и т.н.) 

>50% от дължината на реката 1 

< 25% от водосборната площ 1 9 Залесяване 

> 25% от водосборната площ 1 

< 25% от водосборната площ 1 10 Други мерки за защита от 
ерозия > 25% от водосборната площ 1 

Няколко малки 2 11 Изграждане на технически 
съоръжения за борба с 
ерозията на водосбора - 
прагове, баражи  и др. 

Много големи 3 

12 Рибни проходи и байпаси за 
преминаване на рибата 

  1 
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<10% пречистени отпадъчни 
води 

1 

10-50% пречистени отпадъчни 
води 

1 

13 ПСОВ, само с механично 
стъпало 

> 50% пречистени отпадъчни 
води 

2 

<10% пречистени отпадъчни 
води 

2 

10-50% пречистени отпадъчни 
води 

3 

14 Доизграждане на канализация 
и модернизиране на ПСОВ, 
биологично стъпало 

> 50% пречистени отпадъчни 
води 

3 

<10% пречистени отпадъчни 
води 

2 

10-50% пречистени отпадъчни 
води 

2 

15 Доизграждане на канализация 
и модернизиране на ПСОВ: 
отстраняване на Азот и 
Фосфор(над 10000е.ж.) 

> 50% пречистени отпадъчни 
води 

2 

<10% пречистени отпадъчни 
води 

1 16 Пречистване на отпадъчни 
води  чрез влажни зони за 
населени места под 2000е.ж. 10-50% пречистени отпадъчни 

води 
2 
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> 50% пречистени отпадъчни 
води 

2 

<25% пречистени отпадъчни 
води 

 - 17 Изграждане на индустриална 
ПСОВ 

> 25% пречистени отпадъчни 
води 

 - 

<25% подопрени отпадъчни 
води 

 - 18 Модернизиране на 
индустриална ПСОВ и 
въвеждане на чисти 
технологии в индустрията 

> 25% подопрени отпадъчни 
води 

 - 

19 Преобразуване и придържане 
към биологично земеделие 
(по-малко използване на 
торове и пестициди) 

   - 

20 Добри земеделски практики    - 

21 Закриване на сметища, 
почистване на речното корито 
и прилежащите към язовири 
терени от отпадъци 

  1 

22 Подобряване експлоатация и 
стопанисване на 
хвостохранилище 

 2 
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23 Ефективен контрол на 
изпусканите води след 
язовир/ВЕЦ 

  0 

24 Подобряване технологията  за 
отглеждане на риба за 
намаляване на 
физокохимичното замърсяване 

 1 
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