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РАЗДЕЛ 4
МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА ПОВЪРХНОСТНИТЕ ВОДИ,
ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ И ЗОНИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА ВОДИТЕ
Основната цел на мониторинга на водите и на зоните за защита на водите (ЗЗВ)
е да осигури необходимите данни за съгласуван и изчерпателен преглед и оценка на
състоянието на водните тела и ЗЗВ. Мониторингът се извършва по одобрени от
Министъра на ОСВ програми, разработени в съответствие с характеристиките на
водните тела, идентифицирания антропогенен натиск, както и във връзка с оценка на
дългосрочните тенденции на промените във водните екосистеми. Допълнителна
информация за натиска и въздействието от антропогенна дейност, оценка на
състоянието на водните тела и ефекта от изпълнението на програмите от мерки в ПУРБ
е осигурена от провеждания собствен мониторинг, регламентиран в съответствие с
издадените комплексни разрешителни, разрешителни за водоползване и ползване на
водни обекти.
Данните от наблюденията и оценките, получени в резултат от мониторинга на
водите, както и на собствения мониторинг са основа за осъществяване на контрол и за
налагане на санкции при нарушаване на нормативните изисквания. Данните от
собствения мониторинг и резултатите от извършения контрол на параметрите на
разрешеното използване на водите са основание за определяне на таксите за
водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване на водите.
Програмите за мониторинг на водите и ЗЗВ на територията на
Източнобеломорски район са подготвени от БДИБР съвместно с Националния институт
по метеорология и хидрология (НИМХ) в частта за количествения мониторинг на
водите. Разработените програми се прилагат от Изпълнителна агенция по околна среда
към МОСВ (физикохимични елементи и някои биологични елементи за качество),
НИМХ (количествен мониторинг на повърхностни и подземни води), както и от други
научни институции и организации (за определени биологични и хидроморфологични
елементи за качество).
Основна задача на мониторинга в процеса на управление на водите е да осигури
надеждна информация за оценката на състоянието на водните тела и ЗЗВ. Тази оценка
се извършва по приети международни и национални стандарти за качество и
разработена национална класификационна система за оценка на екологичното
състояние на повърхностните води. Оценката на количественото състояние на
подземните води се извършва по разработени национални подходи за целите на
актуализиране на ПУРБ. Оценката на състоянието осигурява информацията,
необходима за определяне на целите за водните тела и ЗЗВ, оценката на ефекта от
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изпълнението на програмите от мерки през първия ПУРБ и актуализиране на тези
програми за целите на втория ПУРБ.
Мониторингът и оценката на състоянието на водите и ЗЗВ се извършват в
съответствие с изискванията на Приложение V към РДВ и свързаните с нея директиви,
транспонирани в националното законодателство:
Закон за водите (Раздел VIII) 1
Наредба 1 от 2011 г. за мониторинг на водите 2
Наредба 1 от 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води 3
Наредба Н-4 от 2012 г. за характеризиране на повърхностните води 4
Наредба от 2010 г. за стандарти за качество на околната среда за приоритетни
вещества и някои други замърсители 5
Наредба 4 от 2000 г. за качеството на водите за обитаване от риби и черупкови
организми 6
Наредба 12 от 2002 г. за качествените изисквания към повърхностни води,
предназначени за питейно-битово водоснабдяване 7
Наредба 2 от 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от
земеделски източници 8
Наредба 5 от 2008 г. за управление качеството на водите за къпане 9

1

http://www.moew.government.bg/files/file/Water/Legislation/Zakoni/Zakon_za_vodite.pdf

2

http://www.moew.government.bg/files/file/Water/Legislation/Naredbi/vodi/Naredba_1_za_monitoring_
na_vodite.pdf
3

http://www3.moew.government.bg/?show=top&cid=84&lang=bg
http://www.moew.government.bg/files/file/Water/Legislation/Naredbi/NAREDBA_N4_ot_14.09.2012_g._za_harakterizirane_na_povarhnostnite_vodi.pdf
4
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http://www.moew.government.bg/files/file/Water/Legislation/Naredbi/vodi/Naredba_za_standarti_za_ka
chestvo_na_okolnata_sreda_za_prioritetni_vestestva_i_niakoi_drugi_zamyrsiteli.pdf
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http://www3.moew.government.bg/files/file/Legislation/Naredbi/vodi/N4_organizmi.pdf
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http://www3.moew.government.bg/?show=top&cid=84&lang=bg
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http://www3.moew.government.bg/?show=top&cid=84&lang=bg
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http://www.moew.government.bg/files/file/Water/Mineralnivodi/Zakonodatelstvo/NAREDBA_5_ot_30.05
.2008_g._za_upravlenie_kachestvoto_na_vodite_za_kapane.rtf
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4.1. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА ПОВЪРХНОСТНИТЕ ВОДИ
Процесът на мониторинг и оценка на състоянието на повърхностните води
включва основни етапи, разгледани подробно в точките по-долу в настоящия раздел.
4.1.1. Програми за мониторинг на повърхностните води
Определянето на мрежата и разработването на програмите за мониторинг на
повърхностните води се извършват от басейновите дирекции с цел:
Осигуряване на съгласуван и изчерпателен преглед на екологичното и
химичното състояние на водните тела в рамките на всеки речен басейн;
Класифициране на повърхностните водни тела в съответствие с
нормативните дефиниции за класифициране на екологичното и химичното състояние,
посочени в Приложение V на РДВ (и транспонирани в Приложение № 2 от Наредба Н-4
от 2012 г. за характеризиране на повърхностните води);
Мрежата за мониторинг на повърхностните води включва мониторингови
пунктове, в които се извършва измерване и анализ на показателите, които са
необходими за оценка на състоянието за отделните елементите за качество и
определяне на екологичното и химично състояние на повърхностните водни тела.
Общата мрежа за мониторинг включва всички пунктове от програмите за контролен,
оперативен и проучвателен мониторинг към Националната система за мониторинг на
околната среда, пунктовете от ведомствените мрежи за мониторинг на количеството и
качеството на водите, както и пунктове за собствен мониторинг за оценка на
въздействието при осъществяване на дейности, за които е издадено разрешително за
водоползване или ползване на воден обект.
Програмите за мониторинг на водите включват програми за контролен,
оперативен и при необходимост – проучвателен мониторинг, които се подготвят и
изпълняват в рамките на всеки период на ПУРБ. Те се финансират от бюджета на МОСВ
в рамките на НСМОС или чрез обявени обществени поръчки за външни изпълнители,
когато обхватът на дейностите изисква допълнителен научен потенциал за изпълнение
на предвидения мониторинг. Ведомствените програми за мониторинг на водите се
планират и изпълняват в зависимост от необходимостта от информация и
възможностите за финансиране на отделните ведомства. За разлика от тях собственият
мониторинг не може да се обособи като самостоятелна програма, защото се планира и
изпълнява в зависимост от спецификата, обхвата и местоположението на конкретната
дейност и за периода на действие на издаденото разрешително за водоползване или
ползване на воден обект. При подготовката на програмите за контролен, оперативен и
проучвателен мониторинг на територията на ИБР е предвидено те да използват
самостоятелни мрежи за мониторинг.
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В зависимост от състоянието на водните тела и целите на провеждания
мониторинг на територията на ИБР са разработени програми за контролен и
оперативен мониторинг на водите. Необходимостта от разработване на програма за
проучвателен мониторинг през втория ПУРБ ще бъде определена допълнително в
процеса на консултации в зависимост от резултатите от стартирали проучвания за
водни тела, които в първия ПУРБ са в лошо състояние, но не са идентифицирани
източниците на натиск, които го причиняват и не е определена степента на тяхното
въздействие.
Броят на мониторинговите пунктове и честотите на анализ са избирани така, че
да осигуряват приемливо ниво на надеждност и прецизност на извършваните оценки
за химично и екологично състояние. Те варират от минимално определената в РДВ
честота (в случаите, когато тя удовлетворява постигането на приемливо ниво на
надеждност и прецизност) до значително по-голяма честота за БЕК и ФХ елементи за
качество (в случаите на оперативен мониторинг, когато е необходима по-детйлна
информация за състоянието на водните тела.
Мониторингът се извършва по стандартизирани методи, съответстващи на
действащи европейски и национални стандарти, осигуряващи необходимото ниво на
достоверност и прецизност на резултатите от извършените анализи1.
А. Контролен мониторинг
Целта на разработената програма за контролен мониторинг на повърхностните
води на територията на ИБР е да осигури информация за:
 Допълване и утвърждаване валидността на процедурата за оценка на
въздействието;
 Ефективно и ефикасно проектиране на бъдещи програми за мониторинг;
 Оценка на дългосрочните промени в естествените условия;
 Оценка на дългосрочните промени, които са резултат от широко
разпространени човешки дейности.
Програмата за контролен мониторинг включва 36 мониторингови пункта на
територията на ИБР. 35 пункта са разположени във водни тела от категория „река” (28
на реки и 7 на язовири) и 1 пункт във водно тяло от категория „езеро” (яз.Батак). При
планиране на програмата за контролен мониторинг басейните на р. Фишера и р.

1

http://eea.government.bg/bg/labs/Sertifikat2015.pdf
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Атеринска се разглеждат като част от басейните на р.Тунджа и р.Арда поради малката
водосборна площ и незначителния им воден дебит.
Таблица № 1 Брой мониторингови пунктове/водни тела, включени в програмата
за контролен мониторинг
Речен
басейн
Марица
Тунджа
Арда
Бяла
Общо

Брой на мониторингови пунктове
Реки
15
5
7
1
28

Язовири
3
2
3
0
8

Езера
0
0
0
0
0

ИБР
18
7
10
1
36

Фигура № 1
Пунктове за контролен мониторинг в ИБР по речни басейни
Бяла; 1 бр.; 3%
Арда; 10 бр.; 28%

Марица; 18 бр.; 50%

Тунджа; 7 бр.; 19%

Вж. Приложение №1 Програма за контролен мониторинг на повърхностните води
в ИБР в периода на втория ПУРБ (2016-2021)
Вж. Приложение №2 Карта с пунктовете от програмата за контролен
мониторинг на повърхностните води в ИБР в периода на втория ПУРБ (2016-2021)
Броят и изборът на водните тела, в които е планиран контролен мониторинг е
съобразен с изискванията за представителност на извършваната оценка за общото
състояние на повърхностните води в рамките на всеки водосбор и определените
типове повърхностни води на територията речните басейни в ИБР. При избора на
телата, в които е планирано да се провежда контролен мониторинг са използвани
следните критерии:
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1. Дебитът на водното течение е значителен в рамките на района за басейново
управление, включително пунктове на големи реки, където водосборната площ е поголяма от 2500 km2;
2. Обемът на наличните води е значителен в рамките на района за басейново
управление, включително големите езера и водоеми;
3. В значими водни тела, които пресичат териториалната държавна граница (вкл.
в случаите, когато данните се изискват за оценка на замърсяване, което се пренася
през държавните граници в посока към морската среда).
4. В определените референтни места във връзка с оценка на дългосрочните
промени на естествените условия.
5. В представителни места за определяне на състоянието на водите в рамките на
всеки водосбор и определените типове повърхностни води на територията на речните
басейни в ИБР.
Планирано е контролният мониторинг на територията на ИБР да се извърши във
всеки пункт за срок от една година в периода на втория ПУРБ (2016-2021 г.), за:
1. Параметри, показателни за всички биологични елементи за качество.
В съответствие с изискванията на Приложение V на РДВ и разработения подход
в програмата за контролен мониторинг са включени всички биологични елементи за
качество. 1
2. Параметри, показателни за всички хидроморфологични (ХМ) елементи за
качество.
Изпълнението на програмата за ХМ мониторинг през първия ПУРБ
осигури информация за елементите за качество от 12 пункта за контролен мониторинг
и за р. Марица (без нейните притоци). Резултатите от проведения мониторинг
показаха, че за да се осигурят всички необходими данни за цялостна оценка на ХМ
елементи за качество е необходимо контролният мониторинг да се извършва освен в
планираните пунктове за контролен мониторинг, така и в определени линейни
трансекти по дължината на основните реки, техните първи притоци и по-значимите
втори притоци за всеки речен басейн на територията на ИБР. В тази връзка през 2015 г.
бе обявена обществена поръчка за изпълнение на програма за ХМ мониторинг и
разработване на методика за оценка на ХМ състояние, която не стартира поради
продължителни съдебни процедури. Разработените линейни трансекти за ХМ
мониторинг на територията на ИБР са приложени като допълнителна част от
програмата за ХМ мониторинг в периода на втория ПУРБ (Вж. Приложение №3
1

Изготвеното „Ръководство за разработване на програми за хидробиологичен мониторинг” е
налично на
http://www.moew.government.bg/files/file/Water/PURB/Podhodi/Rukovodstvo_HyMoMonitoring.pdf
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Списък на линейни трансекти за провеждане на ХМ мониторинг в рамките на
програмата за контролен мониторинг на повърхностните води).
3. Параметри, показателни за всички основни физико-химични елементи за
качество
В съответствие с изискванията на РДВ във всички пунктове за контролен
мониторинг се наблюдава пълният списък от общи физикохимични показатели.
Предвидената честота е от 4 до 12 пъти годишво в зависимост от степента на значимост
на идентифицирания натиск.
4. Замърсители от списъка на приоритетните вещества, които се изпускат в
съответния речен басейн или подбасейн
Изборът на приоритетни вещества е извършен на базата на:
 оценката на антропогенния натиск и изчислените емисионни товари;
 дифузното замърсяване от земеделие и въздушен пренос на замърсители в
райони с развита индустрия и големи транспортни възли;
 наличните данни от проведен контролен, оперативен и собствен мониторинг.
В 3 пункта за контролен мониторинг е предвидено да се наблюдават всички
приоритетни вещества от списъка по Директива 2008/105/ЕО – в трансграничните
водни тела на реките Марица, Тунджа и Арда. В други 20 пункта за контролен
мониторинг е предвиден анализ на избрани приоритетни вещества, които се емитират
в обхвата на техния водособор. В 9 пункта за контролен мониторинг е предвиден
мониторинг на определени приоритетни вещества съгласно Директива 2013/39/ЕС (с
номера от 34 до 45), който ще стартира след 2018 година. В посочения период е
предвидено да стартира и мониторинг на приоритетни вещества в матрица «биота»
(съгласно изискванията на същата директива).
5. Специфични замърсители, които заустват в значими количества в съответния
речен басейн или подбасейн
В 25 пункта от програмата за контролен мониторинг е предвидено да се
извършва анализ на специфични замърсители:
- в 20 пункта – органични замърсители
- в 22 пункта – метали и металоиди
- в 14 пункта – други замърсители (СПАВ, свободни цианиди)
При избора на специфични замърсители в програмата за контролен мониторинг
са използвани същите критерии, както и за приоритетните вещества.
В годината за провеждане на контролен мониторинг е предвидено да се
извърши скрининг за присъствието на органични замърсители (приоритетни вещества
и специфични замърсители) с пестициден анализатор, който осигурява информация за
7
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960 вещества. Методът за анализ е качествен и при констатиране на наличие на
конкретни замърсители допълнително ще бъде проведен количествен анализ за
съответните вещества.
Б. Оперативен мониторинг
Целта на разработената програмата за оперативен мониторинг е да определи
състоянието на водните тела, за които съществува риск да не бъдат постигнати целите,
определени за тях в ПУРБ, както и да се извърши оценка на всички изменения в това
състояние, които са резултат от прилагането на програми от мерки. Оперативният
мониторинг се изпълнява за всички водни тела, които въз основа на оценка на
въздействието или на проведен мониторинг са определени като изложени на риск от
непостигане на екологичните цели, както и за онези водни тела, в които заустват
замърсители от списъка на приоритетните вещества.
Програмата за оперативен мониторинг включва 214 мониторингови пункта на
територията на ИБР. От тях 204 пункта са разположени във водни тела от категория
„река” (170 реки и 34 язовири), а 10 пункта - във водни тела от кагория „езеро”.
Таблица № 2 Брой мониторингови пунктове/водни тела, включени в програмата
за оперативен мониторинг
Речен басейн

Брой на мониторингови пунктове/
водни тела
Язовири
Езера

Реки
Марица
Тунджа
Арда
Бяла
Общо

111/87
39/32
19/15
1/1
170/135

32/31
6/6
4/3
0
42/40

ИБР

0
1/1
1/1
0
2/2

143/118
46/39
24/19
1/1
214/177

Фигура № 2
Пунктове за оперативен мониторинг в ИБР по речни басейни
Арда; 24 бр.; 11%

Бяла; 1 бр.; 0%

Тунджа; 46 бр.; 22%

Марица; 143 бр.;
67%
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Вж. Приложение №4 Програма за оперативен мониторинг на
повърхностните води в ИБР в периода на втория ПУРБ (2016-2021)
Вж. Приложение №5 Карта с пунктовете от програмата за оперативен
мониторинг на повърхностните води в ИБР в периода на втория ПУРБ (2016-2021)
Вж. Приложение №6 Списък на показателите за контролен и оперативен
мониторинг
Пунктовете за оперативен мониторинг на територията на ИБР са избрани при
спазване на следните изисквания:
За водни тела в риск от значителен натиск от точкови източници – избрани са
достатъчен брой пунктове за мониторинг във всяко тяло, което да позволи оценка на
величината и въздействието от точковия източник; в случаите, когато дадено тяло е
подложено на натиск от няколко точкови източника, са избирани пунктове за
мониторинг за оценка на величината и въздействието на тези източници като цяло;
За водни тела в риск от значително натоварване от дифузни източници са
избрани достатъчен брой пунктове за мониторинг в определени тела, за да се извърши
оценка на величината и въздействието от дифузните източници; избрани са тела, които
да бъдат представителни за относителните рискове от възникване на натиск от
дифузни източници и за относителните рискове от непостигане на добро състояние на
повърхностните води;
За оценка на величината на натиска върху повърхностните водни тела при
оперативния мониторинг задължително се контролират индикативните на натиска
елементи за качество. За оценка на въздействието на този натиск се провежда
мониторинг на:
1. Параметри, показателни за биологичния елемент/и за качество, които са
най-чувствителни на натиска, на който са изложени водните тела.
В разработения „Подход за разработване на програми за мониторинг: част
хидробиологичен мониторинг”1 са посочени биологичните елементи, чувствителни към
различните форми на натиск и метриките, които могат да се използват при оценка на
въздействието върху водните тела.
На базата на подхода е планиран и мониторингът на БЕК, като във всички пунктове е
планиран мониторинг на макрозообентос, който е чувствителен към замърсяване с

1

Наличен на http://www.moew.government.bg/?show=html&hid=188
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биогени, токсични въздействия и ХМ натиск. В определени пунктове, при които
въздействието от биогени не е категорично проявено е предвиден и анализ на
фитобентос, който е по-чувствителен към подобен натиск.
2. Всички приоритетни и приоритетно опасни вещества и други
замърсители, зауствани в значими количества.
Предвидено е в 73 пункта (51 ВТ) от програмата за оперативен мониторинг да се
извършва анализ на приоритетни вещества:
- в 6 пункта (6 ВТ) след заустване на отпадъчни води от големи емитери и
населени места – всички 33 приоритетни вещества от списъка по Директива
2008/105/ЕО;
- в 68 пункта (46 ВТ) – анализ на метали;
- в 25 пункта (23 ВТ) с точкови емисии и дифузно замърсяане с приоритетни
вещества – анализ на органични съединения.
- в 29 пункта за контролен мониторинг е предвиден мониторинг на определени
приоритетни вещества съгласно Директива 2013/39/ЕС (с номера от 34 до 45), който ще
стартира след 2018 година. В посочения период е предвидено да стартира и
мониторинг на приоритетни вещества в матрица «биота» (съгласно изискванията на
същата директива).
В 104 пункта (75 ВТ) от програмата за оперативен мониторинг е предвидено да
се извършва анализ на специфични замърсители:
- в 72 пункта (56 ВТ) – органични замърсители
- в 84 пункта (57 ВТ) – метали и металоиди
- в 43 пункта (38 ВТ) – други замърсители (СПАВ, свободни цианиди)
В пунктовете от програмата за оперативен мониторинг е предвидено да се
извърши скриининг за присъствието на органични замърсители (приоритетни вещества
и специфични замърсители) с пестициден анализатор. За да се оптимизира годишният
брой на пробите във всеки пункт скриинингът ще се извършва в продължение на 1
година, като броят на пунктовете ще бъде разпределен в отделните години през целия
период на ПУРБ. По този начин ще се осигури информация за 175 водни тела, като
приоритетно ще бъдат изследвани водните тела с натиск от заустване или дифузно
замърсяване на органични замърсители (приоритетни вещества и специфични
замърсители).
Програмата за оперативен мониторинг може да бъде променяна през времето
на действие на ПУРБ в зависимост от информацията от проведения мониторинг.
Допуска се намаляване на честотата на мониторинга в случаите, когато се оценява, че
определено въздействие не е значимо, т.е. не представлява риск за околната среда или
когато съответният натиск е отстранен.
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В. Проучвателен мониторинг
Целта на програмата за проучвателен мониторинг е да осигури необходимата
информация, когато:
се констатират превишения на екологичните стандарти но причината е
неизвестна;
контролният мониторинг показва, че няма вероятност целите за опазване на
околната среда няма да бъдат постигнати и все още не е започнал оперативен
мониторинг с цел проверка на причините, поради които водното тяло или водните тела
няма да постигнат определените цели;
не е определена величината и въздействието на случайни замърсявания.
Програмата за проучвателен мониторинг предоставя информация за
създаването на програма от мерки за постигане на целите за опазване на околната
среда, определени в ПУРБ и конкретните мерки, необходими за отстраняване на
въздействието на случайното замърсяване.
В първия ПУРБ на ИБР са идентифицирани редица случаи, в които е налице
основание за стартиране на програма за проучвателен мониторинг 1. Установени
периодични наднормени стойности по показателя активна реакция (алкално рН).
Проведените изследвания и мониторинг показват, че повишените стойности на
рН обикновено са резултат от активно развитие на планктонни водорасли. За да се
изясни по-детайлно развитието на процеса на еутрофикация в периода на първия ПУРБ
бе адаптирана методиката за пробонабиране на хлорофил А като метрика на
биологичния елемент фитопланктон: от 4 пъти в годината (1 път сезонно) – до 4 пъти
във вегетативния сезон (юни-октомври). Тази промяна осигури по-преки наблюдения
върху процеса на цъфтеж на планктонни водорасли и връзката му с вторично
предизвикани явления като повишени стойности на рН. В процес на изпълнение е и
обществена поръчка за валидиране на класификационната система за оценка на
екологично състояние (стартирала през септември, 2014), в която допълнително ще
бъде изяснена връзката между съдържанието на биогени във водоемите през
пролетния сезон, предизвикването на еутрофикация през месеците на вегетация и
вторичните явления, които се предизвикват в езерните екосистеми от този процес.
След получаване на междинни резултати от изпълнението на поръчката в процеса на
консултации на ПУРБ ще бъде решено дали е необходимо да се продължи

1

Програмата за проучвателен мониторинг от първия цикъл на планиране в ИБР е налична на
http://earbd.org/files/File/PURB/PURB2009/TOM%201%20EARBD/R04/Annexes_EARBD/Annex_4_04_Prouchvatelen%20monitoring%20na%20povyr
hnostni%20vodni%20tela.pdf
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проучвателния мониторинг във връзка с констатираните алкални стойности на рН в
стоящи водоеми.
1) Констатиране наличието на тежки метали във водните тела (от списъка на
приоритетните и специфични вещества) над приетите стандарти за качество, без да
са идентифицирани конкретни източници на замърсяване
В някои от случаите наблюденията показват, че констатираните превишения на
СКОС са били единични и не се потвърждават от проведения мониторинг в периода на
ПУРБ. При тези водни тела не се установява значимо въздействие върху елементите за
качество и състоянието им може да се определи като добро (басейн на р.Бяла).
В други случаи се констатира периодично замърсяване с метали в райони с
дългогодишен рудодобив и преработка на метални руди, което се проявява при
значителни валежи и повишен воден дебит във водосбора на определени реки
(р.Банска Луда Яна, р.Арда при гр.Маджарово и др.). Проведените наблюдения през
първия ПУРБ не констатират аварийно замърсяване от промишлена дейност, а поскоро се предполага възникване на хронично замърсяване от изведени от
експлоатация стари съоръжения (недействащи минни галерии, проучвателни сондажи
и др.), които при нормални хидро-метеороложки условия не се проявяват като
емитери. През април 2015 г. стартира проект за проучвателен мониторинг, който
предвижда да се извърши картиране и проучване на негативното въздействие от стари
нефункциониращи съоръжения за рудодобив, както и планиране на мерки за неговото
ограничаване. Резултатите от стартиралия проект в периода на консултации на ПУРБ
ще определят необходимостта от разработването на допълнителна програма за
проучвателен мониторинг.
2) Констатиране на лошо състояние по биологични показатели, без то да е
подкрепено с доказателства за конкретни източници на замърсяване и показатели,
които предизвикват лошото състояние
Проведените наблюдения показват, че тези случаи са свързани с реки, при които
се наблюдава периодично пресъхване като естествено явление (тип R14 Субсредиземноморски реки). Водната биоценоза при тези реки след подобно пресъхване
се нуждае от по-дълъг период за възстановяване, затова резултатите, показващи
отсъствие на таксони от определен биологиен елемент (напр.макрозообентос) в кратък
период след пресъхването неправилно са интерпретирани като лошо състояние. За да
се избегнат подобни неточности в оценките е коригиран представителният период за
пробонабиране в посочения тип реки (месец май), а методите за анализ на БЕК са в
процес на интеркалибрация за международния тип реки RM2 в рамките на
Средиземноморската група за интеркалибрация.
3) Изясняване на механизма и степента на въздействие на рибовъдните
дейности върху състоянието на водните тела
Необходимостта от проучвателен мониторинг при осъществяване на рибовъдни
дейности е свързана с констатираното лошо състояние по физикохимични и
биологични елементи за качество във водни тела, в които те се извършват. В тези
водни тела обикновено се комбинират няколко вида натиск, които са предполагаем
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източник на констатираното негативно въздействие: натиск от интензивно земеделие и
пасищно животновъдство, свързани с дифузно замърсяване; рибовъдни дейности,
които предполагат дифузно замърсяване; нерегламентирано замърсяване от населени
места с битови отпадъчни води и отпадъци от селскостопанска дейност.
От изброените форми на натиск най-силно въздействие може да се очаква от
нерегламентираното замърсяване от населени места, поради големия товар от
биогени, който постъпва във водоемите.
Във връзка с изпълнение на програмата за проучвателен мониторинг в първия
ПУРБ за оценка на натиска и въздействието от рибовъдни дейности през април, 2015 г.
стартира проект, в който са включени трите форми на рибовъдни дейности:
полуинтензивно (свободно) отглеждане на риба в малки язовири, интензивно
(садково) рибовъдство в големи, дълбоки язовири и интензивно рибовъдство в
проточни басейни. В рамките на проекта ще бъдат тествани методики/подходи за
оценка на въздействието от рибовъдни дейности и предложени мерки по отношение
на технологиите на отглеждане с цел ограничаване на негативните ефекти върху
водните тела.
В проекта на ПУРБ за периода 2016-2021 г. не е представена програма за
проучвателен мониторинг. След получаване на резултатите от стартиралите проекти,
по които се изпълнява проучвателният мониторинг от първия ПУРБ ще бъде извършена
преценка на необходимостта от разработване на нови програми.
Г. Вътрешен мониторинг
Както в периода на първия ПУРБ, така и през втория е предвидено всяка година
на територията на ИБР да се провежда т.нар. „вътрешен мониторинг” за реки. При него
се извършва анализ на един биологичен елемент, чувствителен към промени в
качеството на водите (обикновено макрозообентос и по-рядко фитобентос или
макрофити), съчетан с полево измерване на общи физикохимични показатели. По този
начин се осигурява допълнителна информация за водните тела, която е с по-ниска
достоверност, но е събрана от голям брой пунктове, които не съвпадат с пунктовете за
контролен и оперативен мониторинг (около 500 на територията на ИБР). Това
значително увеличава възможностите за по-точна оценка на състоянието на водните
тела, както и на тенденциите за настъпилите промени.
В определени пунктове от програмата за вътрешен мониторинг също е предвидено да
се извърши сканиране за присъствието на органични замърсители с пестициден
анализатор. Те са избрани във водни тела, които са в добро състояние, но има
повишена вероятност от дифузно замърсяване от селско и горско стопанство.
Като допълнителен елемент от програмата за вътрешен контролен мониторинг е
планирано да се извършва наблюдение за замърсяването на водните тела с твърди
отпадъци (битови и промишлени), които от своя страна са източник на дифузно
замърсяване на водите с широка гама вещества: биогени, приоритетни вещества,
специфични замърсители. Наличието на ТО е предвидено да се отбелязва при
посещенията на екипите, ангажирани с изпълнението на програмите за контролен,
оперативен и вътрешен мониторинг, както и на водохващанията за ПБВ по Наредба
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12/2002 г, като част от описателната характеристика на пунктовете за мониторинг. То се
определя визуално по 5 степнна скала за бреговата зона и водната повърхност:
Таблица № 3 Степени на замърсяване с твърди отпадъци
Стойност

Степен на замърсяване с твърди отпадъци

1

Отсъствие

2

единично замърсяване

3

равномерно замърсяване без натрупване

4

равномерно замърсяване с натрупване на групи

5

масово натрупване

Събирането на посочената информация не е свързано с изразходване на
допълнителни средства и време или с изисквания за акредитация на методи за
мониторинг и обучение на екипи. То ще осигури подробни данни за степента на
замърсяване на водните тела с ТО в над 500 пункта годишно на територията на ИБР,
което е важна предпоставка за планиране на конкретни мерки за неговото
ограничаване.

Д. Собствен мониторинг
Собственият мониторинг се извършва от лицата, на които са предоставени права
за водовземане или ползване на водни обекти в съответствие с условията в издадените
разрешителни и одобрените планове за собствен мониторинг. Мониторингът включва
наблюдения за 1) количеството и качеството на водите и 2) количеството на
отпадъчните води и концентрацията на емитираните замърсители. Изискванията за
подготовка и изпълнение на плановете за собствен мониторинг са регламентирани в
Наредба 1 от 2011 г. и за мониторинг на водите и включват следните елементи:
1. описание на обекта, за който се извършва мониторинг;
2. описание на екологичното, химичното и количественото състоянието на
водното тяло, в което се реализира инвестиционното намерение;
3. разположение на пробовземните точки, респ. на пунктове за мониторинг, в т.
ч. тяхното предназначение, местоположение, отразено на карта с подходящ мащаб,
географски координати, надморска височина, конструкция;
4. наблюдавани показатели за количество и качество на отпадъчните води, за
екологично, химично и количествено състояние на водните тела, които са засегнати,
както и средства и методи за тяхното измерване;
5. честота и продължителност на наблюденията, включително време на
наблюдение;
6. информационна карта за всеки пункт;
7. условия за експлоатация на системата за мониторинг;
8. анализ на данните от мониторинга и форма на предоставяне на резултатите;
9. критерии за своевременно уведомяване;
10. функционални връзки по предоставяне на информацията от мониторинга;
11. други изисквания, поставени към съдържанието на плана, в зависимост от
спецификата на обекта.
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Целта на собствения мониторинг е да осигури необходимата информация за
оценката на прякото въздействие от конкретната дейност, за която е издадено
разрешително, върху засегнатите водните тела. Данните от наблюденията и оценките,
получени в резултат от собствения мониторинг, се използват при извършването на
оценките за състоянието на водните тела и за ефективността от изпълнените мерки,
предвидени в ПУРБ. Те са основа за осъществяване на контрол и за налагане на
санкции при нарушаване на нормативните изисквания, както и основание за
определяне на таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване
на водите.

Е. Разработване/актуализация на програмите за мониторинг (честота и
показатели)
При разработване на програмите за мониторинг на територията на ИБР
избраната честотата за отделните програми и елементи да качество е съобразена с
минималните изисквания съгласно Приложение V на РДВ и променливостта на
параметрите, получени в резултат на въздействия върху състоянието на
повърхностните водни тела, причинени от естествените условия и от човешката
дейност.
Изборът на честотите на мониторинг има за цел постигане на приемливо ниво
на достоверност и точност. Времето на изпълнение на мониторинга е избрано с цел
свеждане до минимум на въздействието на сезонните изменения върху резултатите
при гарантиране, че резултатите отразяват промените във водното тяло, предизвикани
от промени вследствие на въздействието от човешка дейност.
Изпълнението на програмата за контролен мониторинг е планирано да се
извърши за срок от една година в периода на втория ПУРБ (2016-2021). През
останалите години в пунктовете за контролен мониторинг ще продължи наблюдението
на физикохимични показатели и на избран биологичен елемент с добра индикативност
за въздействието от установения антропогенен натиск . В списъка на наблюдаваните ФХ
показатели ще бъдат включени всички общи параметри, емитираните приоритетни
вещества във водосбора и специфичните замърсители, за които са установени
количествени резултати над границата на откриваемост на използвания метод за
анализ.
За отделните елементи за качество е избрана различна честотата на извършване
на контролния мониторинг:
а) физико-химични елементи за качество.
В годината на изпълнение на контролния мониторинг анализите ще се
извършват с различна честота в зависимост от разположението на пунктовете за
контролен мониторинг:
15
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- в пунктовете, представителни за големи водосборни области от съответния
речен басейн, както и в трансграничните пунктове за мониторинг мониторингът ще се
провежда с честота 12 пъти в годината за всички ФХ показатели;
- в останалите пунктове за контролен мониторинг, представителни за по-малки
водосбори с ограничен антропогенен натиск или липса на такъв честотата на
мониторинг ще следва минималната честота за отделните групи ФХ параметри
съгласно приложение V на РДВ.
През останалите години от периода на втория ПУРБ (извън годината на
изпълнение на контролния мониторинг) честотата на мониторинг ще следва
минималната честота за отделните групи ФХ параметри съгласно приложение V на РДВ
с изключение на приоритетните вещества, за които са констатирани стойности над
СКОС-СГС в периода на провеждане на контролния мониторинг. При тях наблюдението
ще се извършва 1 път месечно.
б) биологични елементи за качество
В годината на изпълнение на контролния мониторинг ще се извършва
анализ на всички БЕК, индикативни за съответната категория води при следната
честота:
- фитопланктон – 4 пъти през вегетативния сезон
- фитобентос – 1 път годишно
- макрофити – 1 път годишно
- макрозообентос – 1 път годишно
- риби – 1 път годишно
През останалите години от периода на втория ПУРБ (извън годината на
изпълнение на контролния мониторинг) ще се извършва анализ на избран
индикативен биологичен елемент с добра индикативност за оценка на въздействието
на идентифицирания антропогенен натиск при следната честота:
- макрозообентос/фитобентос – 1 път годишно
- фитопланктон /хлорофил А – 2/4 пъти през вегетативния сезон
в) хидроморфологични елементи за качество - мониторингът се провежда 1 път
в периода на ПУРБ за всички ХМ параметри и във всички пунктове за контролен
мониторинг и линейни трансекти. Честотата за отделните параметри отговаря на
изискванията в Приложение V на РДВ:
- Непрекъснатост – 1 път на 6 години;
- Морфология – 1 път на 6 години;
- Хидрология – 1 път месечно;
Програмата за оперативния мониторинг е планирано е да се изпълнява
постоянно в периода на ПУРБ при следната честота за отделните елементи за качество:
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а) физико-химични елементи за качество
- в пунктовете след големи населени места (областни центрове и градове над
50 000 е.ж.) както и след големи производствени зони с комплексно представени
промишлени отрасли мониторингът ще се провежда с честота 12 пъти в годината за
всички ФХ показатели;
- в пунктовете за оперативен мониторинг след населени места със значим брой
на населението (5000-50000 е.ж.) за съответния водосбор и развити производствени
зони, в които са извършва анализ на приоритетни вещества 12 пъти годишно,
мониторигът за общите ФХ показатели и специфичните замърсители ще се извършва с
честота 6 пъти в годината;
- в останалите пунктове за оперативен мониторинг честотата на мониторнга ще
следва минималната честота за отделните групи ФХ параметри съгласно приложение V
на РДВ.
б) биологични елементи за качество
В програмите за оперативен мониторинг са избрани индикативни БЕК за
идентифициране степента ва въздействие от установения натиск, като обикновено се
извършва мониторинг на 1 или 2 биологични елемента. Честотата на мониторинг
варира в рамките на минималната честота за отделните БЕК и в зависимост от
тенденцията на промени в натиска през различните години в следствие на ефекта от
реализирани мерки от ПУРБ:
- фитопланктон /хлорофил А – 4 пъти в сезона на вегетация;
- фитобентос – 1 път годишно / 3 години;
- макрозообентос – 1 път годишно / 3 години;
- макрофити – 1 път годишно / 3 години;
Вътрешният мониторинг се изпълнява постоянно в периода на ПУРБ при
следната честота за избраните биологични елементи и общи ФХ параметри:
- във водни тела и мониторингови пунктове в отлично състояние – с честота 1
път на 3-5 години;
- във водни тела и мониторингови пунктове в добро състояние – с честота 1 път
на 2-3 години;
- във водни тела и мониторингови пунктове в умерено, лошо и много лошо
състояние – с честота 1 път на 1-3 години (в зависимост от броя на пунктовете за
оперативен мониторинг във водното тяло и тенденциите за промяна на натиска и
въздействието).
При собствения мониторинг изборът на пунктове, параметри и честота на
мониторинг се определят в издадените разрешителни за ползване на води и водни
обекти и в плановете за собствен мониторинг, разработени съгласно чл. 70 от Наредба
1 от 2011 г. за мониторинг на водите.
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Изборът на пунктове за мониторинг има за цел да проследи прякото
въздействие на конкретната разрешена дейност върху качеството на водите във водния
обект и състоянието на водното тяло.
а) При емисии на отпадъчни води се определят най-малко 3 пункта за
мониторинг:
- 1 пункт за мониторинг на отпадъчните води след пречистване и преди
заустване във водното тяло. В него се извършва анализ на ФХ показатели, които се
имитират от съответното производство. Честотата на анализ е от 2 до 12 пъти годишно
в зависимост от капацитета на произведствените мощности, количеството на
отпадъчните води и степента на въздействие върху водното тяло;
- 1 пункт за мониторинг на водното тяло преди заустване на отпадъчните води,
който установява състоянието на водите преди въздействието от заустените отпадъчни
води. В него се извършва мониторинг на биологични елементи, индикативни за оценка
на въздействието от конкретната дейност и ФХ показатели, които се наблюдават в
отпадъчните води. Честотата на мониторинг е 1 път годишно за БЕК и 2-12 пъти за ФХ
елементи (в съответствие с предписания емисионен мониторинг).
- 1 пункт след заустване на отпадъчните води (след достатъчното им смесване с
водите във водното тяло). Избраните елементи за качество, параметри и честота на
мониторинга е същата както и в мониторинговия пункт преди заустване на отпадъчните
води.
Собственият мониторинг във водните тела включва анализ на БЕК, когато
водният обект отговаря на изискванията за представителна оценка на тези елементи за
качество. Когато заустването се извършва във водни обекти, които не отговарят на
горните изисквания (канали, дерета с малък воден дебит и др.), мониторингът на БЕК
може да се планира във водните обекти, в които се отвеждат отпадъчните води и които
са включени като сегмент на водното тяло.
б) При водоползване се извършва мониторинг на ФХ параметри на водите, във
връзка с целта на водоползване и нормативните изисквания, които я регламентират
(водоползване с цел питейно-битово водоснабдяване, за напояване и др.). При
определяне на параметрите в собствения мониторинг се изсиква първоначален пълен
анализ на всички определени нормативно параметри и на база на резултатите се
изготвя съкратен списък от показатели, при които има риск от превишаване на
определени екологични стандарти. В случаи на водоползване на значителни водни
количества, при които във водното тяло могат за настъпят съществени промени в
неговото екологично и химично състояние, при издаването на разрешителното за
водоползване се изисква разработване на план за собствен мониторинг, в който може
да се предвиди мониторинг на биологични и ФХ елементи (вкл. приоритетни вещества
и специфични замърсители) веднага след водовземането, за да се проследи
въздействието от отнемането на водните количества.
При водоползване с цел отглеждане на аквакултури се предвижда мониторинг
както за качеството на използваните води, така и на тези, които се връщат във водното
тяло с цел идентифициране на промените в тяхното качество, което е условие за
издаване на разрешително за заустване (в съответствие с чл.3, т.1 от Наредба №2 от
08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни
обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови
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източници на замърсяване). Планира се и собствен мониторинг във водното тяло в
което се връщат водите по индикативни за натиска биологични елементи (преди и след
тяхното заустване) с цел проследяване на въздействието от рибовъдните дейности
в) При ползване на воден обект за извършване на хидроморфологични
промени се извършва собствен мониторинг на биологичните елементи, чувствителни
към съответния ХМ натиск:
- риби - при изграждане на напречни бариери, ограничаващи свободната
миграция. В тези случаи задължително условия в разрешителното за ползване на воден
обект е да се изгради рибен проход с параметри, подходящи за съответния тип река и
рибна фауна. Честотата на мониторинга е 1 път на 3 години.
- макрозообентос и макрофити - при промени в естествените условия на значим
участък от речното корито (андигиране, канализиране и др.). Честотата на мониторинга
е 1 път на 1-3 години.
г) При отглеждане на аквакултури в стоящи води се извършва собствен
мониторинг за оценка на дифузното замърсяване от рибовъдните дейности.
Физикохимичните показатели, които се наблюдават са биогени и свързаните с
тях общи ФХ показатели, а от биологичните елементи се извършва мониторинг на
фитопланктон. Честотата на мониторинг е 2 пъти годишно в рамките на вегетативния
сезон (юни-септември). Броят и местоположението на пунктовете за мониторинг се
определят в зависимост от размера на водния обект/водното тяло:
- при малки водни обекти, които не са определени в ПУРБ като водни тела (с
площ <50 ха) мониторингът се извършва в 1 пункт за мониторинг, който е
представителен за оценка на качеството на водите в целия воден обект (в близост до
стената на изкуствените и силномодифицирани обекти или в най-широката и с
максимална дълбочина част на езерните екосистеми). При тези обекти се извършва
мониторинг на ФХ елементи за качество и хлорофил А като метрика на биологичния
елемент фитопланктон;
- при водоеми с по-големи размери, определени в ПУРБ като водни тела (с площ
>50 ха), в които се осъществява полуинтензивно (свободно) отглеждане на риба –
прилага се схемата за мониторинг за малките водни обекти, като при мониторинга на
биологичните елементи се предвижда анализ на всички метрики за фитопланктон;
- при големи водоеми с интензивно (садково) отглеждане на аквакултури се
предвиждат 2 пункта за мониторинг: един – в непосредствена близост до рибовъдното
стопанство и втори – на разстояние до 500 м в посока на водното течение (в зависимост
от разположението на стопанството и наличието на други рибовъдни стопанства).
Показателите за мониторинг са същите както и при водните тела с
полуинтензивно рибовъдство, а честотата на мониторинг е съобразена с минималните
изисквания в Приложение V на РДВ (2 пъти за фитопланктон и 4 пъти за ФХ показатели
в периода юни-септември).
Представените варианти на собствен мониторинг могат да се променят във
връзка със специфичните условия във водните тела и антропогенния натиск от други
точкови и дифузни източници на замърсяване.
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Ж. Групиране на водни тела
Процедурата за групиране на водните тела е от съществено значение за
оптимизиране на обхвата на програмите за мониторинг и същевременно получаване
на надежден набор от данни за оценка на състоянието на повърхностните водни тела.
Тя цели максимално използване на информацията чрез екстраполация на резултатите
от мониторинг от наблюдавани към ненаблюдавани водни тела, принадлежащи към
една и съща група, обособена по определени критерии. В процеса на мониторинг се
извършва ротация на избраните представителни водни тела с което се проверява и
актуализира състоянието на цялата група.
Процедурата за групиране изключва водните тела, в които антропогенният
натиск е специфичен и не подлежи на статистиска екстраполация. Като такива се
приемат всички водни тела, засегнати от точкови източници на натиск или използвани
като водохранилища, които се наблюдава отделно.
В процеса на актуализиране на ПУРБ на ИБР елементи от процедурата за
групиране на водни тела са използвани при планиране на мониторинга в ЗЗВ за
повърхностни води използвани за питейно-битови цели (речни водохващания), тъй
като те максимално отговарят на изискванията за статистическа екстраполация на
данните от мониторинга.

З. Описание на мрежите за мониторинг
При подготовката на програмите за контролен и оперативен мониторинг на
повърхностните води на територията на ИБР са използвани различни мониторингови
пунктове, т.е. всяка от посочените програми има самостоятелна мрежа за мониторинг.
Мрежата за хидробиологичен мониторинг включва както пунктовете за контролен и
оперативен мониторинг, така и допълнителни пунктове, в които се наблюдава
състоянието в отделни участъци на водните тела. Хидрометричната мрежа е
проектирана в съответствие с характеристиките на речните басейни в ИБР, като при
подготовката на програмата за контролен мониторинг е взето предвид
разположението на пунктовете за хидрометричен мониторинг, които осигуряват
наблюденията на водното количество като задължителен елемент в тази програма.

Мрежата за контролен мониторинг на територията на ИБР се състои от 36
пункта, като включва 11 пункта с референтни условия, 4 пункта в трансгранични водни
тела и 22 пункта за оценка на състоянието на водите в значими водосбори или водни
тела (язовири) в района за басейново управление.
На територията на ИБР са инсталирани 7 автоматични станции за измерване на
основни физикохимични и хидрометеорологични показатели по проект към МОСВ,
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реализиран през 2009 г. и финансиран от програма ФАР. Станциите са разположени в
пунктове от програмите за контролен мониторинг на повърхностни води и осигуряват
данни за състоянието на значими водсобори в басейниите на р. Марица и р. Тунджа,
трансгранични водни тела, големи язовири за питейно-битово водоснабдяване или
важни обекти във връзка със системата за ранно предупреждение от наводнения.
Списък на автоматичните станции:
1. Река Марица – гр.Пазарджик;
2. Река Марица – гр.Пловдив;
3. Река Марица – гр.Свиленград;
4. Река Тунджа – гр.Елхово;
5. Язовир Боровица;
6. Язовир Студен кладенец;
7. Язовир Тополница (ХМС);
8. Язовир Асеновец (ФХМ).
Дейността на автоматичните станции се осигурява от Изпълнителна агенция по
околна среда като данните се използват от БДИБР при оценка на състоянието на
водните тела и като част от системата за ранно предупреждание от наводнения. В
станциите се извършва наблюдение наблюдение на 10 общи физикохимични и 9
хидрометеорологични показатели. Честотата на наблюдение е 2 пъти за 24 часа, което
осигуряват представителна редица по тези показатели при извършваните оценки.
Карта № 1 Автоматични мониторингови станции в ИБР
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Мрежата за оперативен мониторинг на територията на ИБР се състои от 214
пункта, разположени във водни тела, за които съществува риск за постигане на
определените цели в ПУРБ и са констатирани отклонения от стандартите за добро
екологично и химично състояние.
Мрежата за хидробиологичен мониторинг включва 698 пункта за
хидробиологичен мониторинг на реки, над 500 от които образуват мрежата за
вътрешен мониторинг . Големият брой на пунктовете за вътрешен мониторинг (средно
по 2 допълнителни пункта във всяко речно водно тяло) осигурява детйлна информация
за оценката на състоянието на водните тела, както и за промените в конкретни
участъци от водното тяло.
Вж. Приложение №7 Карта с пунктовете от програмата за
хидробиологичен мониторинг на реки в ИБР в периода на втория ПУРБ (2016-2021)
Мрежа за количествен мониторинг на повърхностни води в ИБР
Опорна хидрометрична мрежа
Опорната хидрометрична мрежа в ИБР се управлява и поддържа от НИМХ –
филиал Пловдив и разполага със 71 хидрометрични (ХМС) и 118 метеорологични
станции (8 синоптични, 35 климатични и 75 дъждомерни станции). От тези станции 49
са автоматични - 21 хидроложки (Пловдив, Първомай, Свиленград, Елхово, Джебел,
Вехтино, Мандрица, Ивайловград, Бачково и др.), и 28 метеорологични (Пловдив,
Асеновград, Ст.Загора, Ямбол, Хасково, Велинград, Смолян, Златоград, Девин,
Чепеларе, д.г.с Чехльово и др.). Данните от тях се набират автоматично през GSM,
интернет или радио-връзка.
Карта № 2
Автоматични хидроложки станции на територията на НИМХ- РЦ Пловдив
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Карта № 3 Метеорологични и хидрометрични станции в ИБР
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На територията на ИБР от НИМХ - филиал Пловдив се поддържа
агрометеорологична мрежа от 9 щатни агростанции, 2 лесофенологични и 15
фенологични пункта в цяла Южна България. По стандартна методика се събира
информация за над 200 показателя: параметри на растителната покривка и оценка за
състоянието на агроекосистемите / височина на растенията, гъстота на посевите,
елементи на продуктивността, основни фаза на развитие, повреди от биотични и
абиотични фактори/; регистрация на проведените мероприятия / оран, сеитба, торене,
поливане и др./; измерване параметрите на постилащата повърхност / височина и
плътност на снежната покривка, динамика на почвената влага до 200 см., през всеки 10
см. до първия и през 20 см. до втория метър.
Карта № 4 Агрометеорологична мрежа

Таблица № 4 Агрометеорологична мрежа на територията на ИБР
щатни агростанции
Пловдив
Пазарджик
Ръжево Конаре
Чирпан
Казанлък
Хасково
Любимец
Сливен
Ямбол

фенологични
Елхово
Стралджа
Недялско
Твърдица
Съдиево
Гълъбово
Харманли
Крумовград
Ивайловград
Карлово
Садово
Асеновград
Кричим
Велинград
Лесичово

Лесофенологични
Пампорово
Чепеларе
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Мрежата на НИМХ - филиал Пловдив включва и 108 станции за измерване на
химическо замърсяване на водите:
Десет пункта за събиране на валежни проби, за определяне на
киселинност / рН / и химически състав на валежите, разположени в девет синоптични и
една климатична станция / Рожен, Пловдив, Елхово, Чирпан, Кърджали, Казанлък,
Ивайло(Пазарджик), Свиленград, Сливен и Ямбол/.
Деветдесет и осем пункта за набиране и химически анализ на проби за
качеството на повърхностните и подземните води, намиращи се във водосборните
басейни на реките Марица, Арда и Тунджа.
Фигура № 3 Примерно показание от станция за хим. замърсяване на водите

Ведомствена хидрометрична мрежа
Ведомствената хидрометрична мрежа на територията на ИБР включва станции,
поддържани от предприятие “Язовири и каскади” при НЕК ЕАД и ЕАД “Напоителни
системи.
Организационната структура на предприятие „Язовири и каскади“ включва 16
язовирни райони в които се извършват оперативни наблюдения, измервания и
текущото поддържане на съоръженията. На територията на ИБР са разположени 11
язовирни района:
Арда
Батак
Белмекен
Въча
Голям Беглик
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Копринка
Кърджали
Овчарица
Родопи
Розов кладенец
Чаира
За целите на стопанската експлоатация и рационалното използване на водите
предприятието има изградена ведомствена хидрометеорологична мрежа, включваща
156 хидрометрични, 16 климатични, 45 дъждомерни и 12 снегомерни станции. С тях се
наблюдения на във водосборите на язовирите, като резултатите от тези наблюдения се
обработват за нуждите на експлоатацията и поддържането на хидротехническите
съоръжения. Чрез наличната мрежа от автоматични метеорологични станции и
стандартни клетки, се извършват наблюдения на следните климатични елементи:
температура на въздуха, влажност на въздуха, паднал валеж, посока и скорост на
вятъра. През зимния период се събират данни за дебелина и плътност на снежна
покривка. Следят се ледови явления в язовирните езера, които през зимата замръзват,
като се изготвя описание и картиране на замръзването на езерото, дебелина на леда и
покритостта.
Ежедневно се наблюдава водното ниво в язовирите, разхода на вода,
изпарението и др. Индиректно се определя притокът във водохранилищата, изготвят се
т. нар. „баланси“ и резултатите се представят на МОСВ, ЦДУ към ЕСО ЕАД и НЕК ЕАД. В
случаите на повишен приток (висока вълна) се предоставят данни в МИС –дирекция
„Гражданска защита“ областно управа и др. Извършва се координация на дейности с
външни институции – НЕК, МОСВ, Басейнови дирекции, Изпълнителна агенция по
рибарство и аквакултури, министерства и др.
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“Напоителни системи” ЕАД има 10 регионални представителства в страната със
статут на клонове. Те извършват доставка на вода за напояване, промишлено и
питейно водоснабдяване, отводняване и предпазване от заливане на земеделски
земи, промишлени обекти, населени места и др. На територията на ИБР обособени 5
клона:
Тополница
Марица
Горна Тунджа
Долна Тунджа
Хасково
Карта № 5 Клонове на „Напоителни системи” ЕАД

«Напоителни системи» ЕАД поддържа и експлоатира държавния
хидромелиоративен фонд за улавяне, съхранение, разпределение и реализация на
вода за напояване на земеделски култури, като с част от стопанисваните съоръжения
доставя вода за промишлени нужди в т.ч. условно чисти води за ВиК оператори.
Дружеството стопанисва и съоръжения за предпазване от вредното влияние на водите,
в т.ч. заливане на населени места, пътища, ж.п. линии, промишлени предприятия,
земеделски земи и други важни от национален мащаб обекти. Обектите с
общонационално значение са представени основно от предпазни диги, корекции на
вътрешни реки, ретензионни язовири, отводнителни помпени станции и полета, главна
и събирателна канална мрежа, закрита дренажна мрежа - върху 356 хил. дка.
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Във
връзка
със
събирането
на
ежедневна
информация
за
хидрометеорологичната обстановка клоновете на „Напоителни системи” ЕАД на
територията на ИБР разполагат с ведомствена мониторингова мрежа от 43 станции
(дъждомерни, ХМС)
Система за прогнозиране на наводненията и ранно предупреждение
За намаляване на риска от наводнения в рамките на два проекта е изградена
система за прогнозиране на наводненията и ранно предупреждение на територията на
три речни басейна в Източнобеломорски район: Марица, Тунджа и Арда.
През 2007-2008 г. съвместно с Република Турция бе изпълнен проект BG
2005/017 - 453.01.01.01 „Подобряване на капацитета за прогнозиране при
наводнения в българо – турския граничен регион”, финансиран по програма ФАР ТГС.
По проекта бе изградена мрежа от 12 нови хидрометрични станции и 17 автоматични
дъждомерни станции. за наблюдение на речните нива и водни количества. За
избраните контролни точки ежедневно се издава бюлетин за следене на ниво и степен
на опасност; оперативни средства за оценка на променливостта на компонентите на
хидроложкия цикъл, формиране на изводи, таблици, карти;
система за
разпространение на прогностичните резултати в Интернет. Създаден беше и интернет
сайт, показващ нагледно състоянието на водните нива (нормално, повишено внимание
и тревога) за 21 контролни точки по Марица и Тунджа. Бе въведен хидрологичен и
хидравличен симулационен модел на средното и долно течениена Тунджа и Марица,
както и прогностична система в реално време с предварителност 5 денонощия,
включващи:
симулация на притока на вода от валеж и снеготопене от
планинските части на водосборите на основните притоци генериран от дъжд,
снеготопене и разтоварване на подземни води, прогноза на притока с използване
на прогностичен валеж и температура на въздуха от метеорологичния модел с
висока разделителна способност Аладин;
създаване на система от напречни сечения на реката и речните
тераси в зоната на хидравлично моделиране в долното течение на Марица и
Тунджа; симулация на трансформацията на високите вълни с хидравличен модел в
зависимост от хидравличното съпротивление, конфигурацията на речното русло
и наличието на структури – мостове, прагове и др.;
прогностична система отчитаща предшестващата водност, запаси от
сняг и запълване на речното русло с предварителност 5 дни.
Предупредителната система за наводнения включва определяне на т.н.
контролни точки в които прогностичния модел извежда стойностите на
изчислените характеристики за нивата на водата и скоростите; аварийни прагови към
всяка контролна точка, които служат за вземане на решение за издаване на
предупреждения; система от предупредителни бюлетини съдържащи различни
таблици и графики с прогностична информация за контролните точки; УЕБ сървър
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с
разнообразна
описателни
предупредителна информация.

-

статична

и различни видове динамична

Карта № 6 Контролни точки и хидрометрични станции от системата за ранно
предупреждение за наводнения в басейните на р.Марица и р.Тунджа

В началото на 2012 година стартира двугодишен българо-гръцкия проект за
„Създаване на система за ранно предупреждение в басейна на река Арда за
минимизиране риска в пограничния район” /ARDAFORECAST/, свързан с прогнозиране
на наводненията за басейна на река Арда и финансиран по ОП „Европейско
териториално сътрудничество „България – Гърция 2007 - 2013”.
За да се осъществи обмен на хидрологични данни в реално време, са
инсталирани допълнителни 11 телеметрични хидрологични и метеорологични станции
и оборудване на територията на България и Гърция, които изпращат информация в
реално време. Телеметричните хидроложки станции са инсталирани на ключови места
в речната мрежа в басейна на р. Арда с оглед максимално информационно покритие
на реалния отток в реките: такива са р. Бяла в чертите на гр. Смолян, р. Елховска в гр.
Рудозем, р. Арда – с. Вехтино и р. Върбица при с. Груево. Отделно от това са
инсталирани сензори за водно ниво на трите големи язовира от каскада Арда. Това
позволява да се изчислява в реално време приблизителен баланс на каскадата и да се
предвижда преливането на последния яз. Ивайловград.
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Създаден е и модел за прогнозиране на речния отток, като е отчетено влиянието
на трите големи язовира от каскада „Арда”. Системата за прогнозиране изчислява
водните количества в определените напречни профили, като използва за входни
данните от телеметричните станции за валеж и температура, прогнозни данни за
скорост на вятъра, влажност и обща слънчева и атмосферна радиация и пресмята
евапотранспирацията, повърностния отток Qr [mm] и дренирането D [mm].
Като важни резултати от проекта могат да се отбележат създаването и
поддържането на хидро-метеорологична информационна система и GIS база от данни,
както и WEB-базирани инструменти за обмен на информация и прогнози, до която ще
бъде осигурен достъп на вземащите решения, заинтересовани страни и широката
общественост.
Системата работи в реално време, позволяващи количествено
прогнозиране на валежите и речният отток със срочност до 5 дена със стъпка от 3 часа.
Карта № 6 Мрежата от автоматични станции по проект ARDAFORECAST
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5. Мониторинг във връзка с оценката на климатичните промени
Един от основните механизми за осигуряване на информация във връзка с
климатичните промени и оценка на тяхното влияние върху водните екосистеми е
изградената национална мрежа за хидрометеорологичен мониторинг. Мрежата за
наблюдение на промените в състава на атмосферата, водните екосистеми и глобалния
климат в България е част от създадената глобална мрежа, в която участват 189 страни
членки на Световната метеорологична организация. Наблюденията в тази мрежа за
мониторинг се извършват унифицирано с цел съпоставимост и сравнимост на
резултатите.
Данните от провеждания мониторинг на водните ресурси в България, базирани
на съвременните тенденции за температурата на въздуха и валежите, както и на
използване на симулационни модели и климатични сценарии, показват, че годишният
речен отток вероятно ще бъде намален през ХХІ-ви век. Основните причини за това –
наблюдаваните тенденции към затопляне и валежен дефицит, се очаква да продължат
да действат и през следващите десетилетия.
По информация от мрежата за хидрометеорологичен мониторинг в България са
идентифицирани следните важни тенденции, свързани с климатичните промени:
През
последните
години
се
увеличава
честотата
на
екстремните
метеорологични и климатични явления;
- Има значително увеличение на средния брой дни с денонощни суми на валежите над 100 мм - с
около 30% за периода 1991-2007г. спрямо базисния перид 1961-1990 г.
- Въпреки намалението на броя на станциите, в периода 1991-2007г. се наблюдава увеличение
на регистрираните в метеорологичната мрежа случаи с проливни валежи.
- През последните години има тенденция към зачестяване на случаите с типично пролетно-летен
тип конвективна облачност с валежи от дъжд, гръмотевични бури и понякога с валежи от град през зимни
месеци като януари и февруари.
- Наблюдава се увеличена честота на средния брой дни с гръмотевични бури и градушки в похладни десетдневия през април и септември през периода 1991-2006г. спрямо същите за базисния
период 1961-1990г.
- Годишната амплитуда между максималната и минималната температура на въздуха намалява минималната температура се повишава по-бързо от максималната;
- Дебелината на снежната покривка показва тенденция към намаление в края на миналия век.
- Съществува тенденция за увеличаване на недостига на вода в почвата в резултат на повишения
разход на вода, която се изпарява от повърхността на почвата и посредством транспирацията на
растителността.

Съществена задача на мрежата за мониторинг във връзка с оценка на
климатичните промени е да обвърже констатираните резултати за абиотичните
фактори с промените, които се наблюдават във водните биоценози. Важни данни за
ранна индикация на тези промени могат да се получат от провеждания
хидробиологичен мониторинг в местата, където отсъства антропогенен натиск
(референтни места). Особено подходящи за тази цел са типовете водни екосистеми,
чувствителни дори и към слаби промени в климата като засушаване или засилване на
въздеййствието от наводнения. Най-подходящите за подобни наблюдения райни се
намират в югоизточната част на ИБР в границите на тип R14 «Суб-средиземноморски
реки”, където най-силно е изразено влиянието на проментите в климата чрез
засилване на амплитудата на промяна в хидроложкия и темепературен режим. Други
чувствителни водни екоситтеми са езерата от тип L1 «Високопланински глациални
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езера”, които на територията на ИБР са представени от Маришките езера в Рила.
Отсъствието или слабият антропогенен натиск в районите с голяма амплитуда на
речния отток предлага достатъчен брой мониторингови пунктове, в които промените в
хидроложкия режим могат да се обвържат с промени в жизнения цикъл на
чувствителните към тях биологични елементи като макрофити, фитобентос и
макрозообентос. Трите биологични елемента имат различни изисквания и
чувствителност към промените в хидроложкия режим, които се отразяват върху
биологичния цикъл и при комплексно наблюдение могат са осигурят достатъчно точна
прогноза за въздействието от настъпващите климатични промени. За тази цел в
рамките на втория ПУРБ като част от контролния мониторинг е предвидено да се
организира отделна програма за наблюдение и оценка на ефекта от промените в
климата върху водните екосистеми. По-детайлна информация относно подходящите за
тази цел биологични индикатори и метрики, както и за периода и честотата на
наблюдение се очаква да бъдат предоставени като резултат от обществената поръчка
за валидиране на класификационната система, която ще приключи през 2016 г.
Получените резултати от поръчката ще бъдат използвани при подготовката на
финалния вариант на ПУРБ.
4.1.2. Оценка на екологично състояние /потенциал на повърхностните водни
тела
Оценката се извършва по следните елементи за качество: биологични, физикохимични (общи показатели и специфични замърсители) и хидроморфологични в
съответствие с изискванията в Приложение V на РДВ и Ръководство № 6 1.
При класификацията на екологичното състояние (ЕС) на повърхностните водни
тела се използва предложената в Приложение V на РДВ скала, като всяка от петте
степени се изобразява с показаните в таблицата цветове:
Таблица № 5 Класификация и означения на екологичното състояние
Отлично

Добро

Умерено

Лошо

Много лошо

(High)

(Good)

(Moderate)

(Poor)

(Bad)

1

2

3

4

5

При липса на данни от проведен мониторинг за елементите за качество,
определящи екологичното състояние то се определя като „неизвестно” и се отбелязва
в сив цвяг.
Класификацията на ЕС включва оценка на:
Състоянието на биологичните елементи за качество (БЕК) – за всяка от петте
степени;

1

http://www3.moew.government.bg/files/file/Water/Legislation/EU%20Legislation/Directive-2000-

60.pdf
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Състоянието на физико-химичните елементи за качество (ФХЕК - общи
показатели и специфични замърсители) – за разграничаване на отлично, добро и
умерено състояние;
Хидроморфологичните елементи за качество - за разграничаване на отлично от
добро състояние.
Таблица № 6 Групи показатели за оценка елементите на качество
ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ

H
G
M
P
B

БИОЛОГИЧНИ
ЕЛЕМЕНТИ
Фитопланктон
Макрофити Фитобентос
Макрозообентос
Риби

ФИЗИКОХИМИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ
H
G
M

Общи показатели
Специфични замърсители

H
G

ХИДРОМОРФОЛОГИЧНИ
ЕЛЕМЕНТИ
Хидрологичен режим
Морфологични условия
Непрекъснатост на реката

Крайната оценка на ЕС се определя от елемента за качество в най-лошо
състояние по правилото “one out – all out”.
При силномодифицираните и изкуствени водни тела вместо екологично
състояние се определя екологичен потенциал (ЕП) по четири степенна скала, като найвисоката степен е „добър ЕП”.
4.1.2.1.
Класификационна
система
за
оценка
на
екологично
състояние/потенциал
При оценката на екологичното състояние/потенциал се използва приетата
класификационна система в България (Наредба Н-4 за характеризиране на
повърхностни води, ДВ брой 79, от 23.9.2014 г.) 1 .
Класификационната система е в процес на актуализиране, което се предвижда
да завърши до края на 2016 г. в рамките на две обществени поръчки:
- за интеркалибрация на методите за анализ на БЕК за общите европейски
типове реки и езера;
- за валидиране на типологията и класификационната система за националните
типове реки, езера и преходни води.
Постигнатите резултати от двете поръчки ще бъдат представени в процеса на
консултации и включени във финалния вариант на ПУРБ. През 2015 г. е разработен и

1

Наредбата е налична на

http://www.moew.government.bg/files/file/Water/Legislation/Naredbi/NAREDBA_N4_ot_14.09.2012_g._za_harakterizirane_na_povarhnostnite_vodi.pdf
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подход за оценка на екологичното състояние и екологичния потенциал, който е
използван при атуализирането на ПУРБ на Източнобеломорски район 1.
Фигура № 4
Класификационна система
за оценка на екологично състояние / потенциал
на повърхностните водни тела

Основна цел на РДВ: постигане на добро състояние към 2015 г.
Химично състояние

Екологично състояние

Екологичен потенциал

•Приоритетни в-ва

• Биологични елементи

За силно модифицирани
и изкуствени водни тела

• Физико-химични
• Хидроморфологични
Унифицирани
стандарти – 2 класа

Стандарти за всеки тип
водни тела – 5 класа

Стандарти за всеки тип водни
тела - 4 класа

Референтни условия
Много добро състояние

Лошо
ЦЕЛ

Максимален екологичен потенциал
Добро
Лошо

Добро

потенциал
Добър екологичен потенциал

Умерено

Умерен

Лошо

Лош

Много лошо

Много лош

4.1.2.2. Оценка на биологичните елементи за качество
Оценката на биологичните елементи за качество е водеща при определяне на
екологичното състояние на водните тела. Тя се извършва по нормативно приети
типово-специфични 5-степенни скали за оценка на екологично състояние по избрани
индекси/метрики на биологичните елементи фитопланктон (езера/язовири),
фитобентос (реки), макрофити, макрозообентос (реки) и рибна фауна (реки).
Класификационната система за анализ на БЕК в реки е нормативно утвърдена, като за
макрозообентос, фитобентос и макрофити методите са успешно интеркалибрирани (за
ЕР12), а за тип R14 «Суб-средиземноморски реки” в ЕР7 са в процес на
интеркалибрация. В процес на разработване са методите за оценка на състоянието за
БЕК риби, макрозообентос и фитобентос в езера в рамките на стартиралите

1

Общият подход за оценка на екологичното състояние и екологичния потенциал на повърхностните
водни тела в България е наличен на следния линк–
http://www.moew.government.bg/files/file/Water/PURB/Podhodi/Podhod_ekolog_status_.pdf
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обществени поръчки за интеркалибрация и валидиране на класификационната
система, който трябва да приключи през 2016 г.
Крайната оценка на състоянието на биологичните елементи за качество се
определя от оценката на биологичния елемент, който е в най-лошо състояние,
спазвайки общото правило на РДВ “one out – all out”.
Във връзка с оценката на ЕП в приетата класификационната система за БЕК е
разработена отделна скала само за рибна фауна в реки. За останалите елементи за
качество скалите за оценка на ЕС и ЕП съвпадат (макрофити) или не са разработени
(фитобентос, фитопланктон, макрозообентос).
Във връзка със стартиралия процес за приемане на обща методология за
определяне на добър екологичен потенциал (ДЕП) на европейско ниво (за
силномодифицираните и изкуствени водни тела) в България е разработена Концепция
за определяне на ДЕП. Концепцията приема възприетия подход от РГ ЕКОСТАТ към ЕК
който се основава на т.нар. "Прага метод " или "подход на смекчаващите мерки".
Подходът използва подходящи смекчаващи мерки, които трябва да се приложат за
постигане на добър екологичен потенциал за БЕК, които са чувствителни към
хидроморфологичните модификации. Едно от условията е тези мерки да не водят до
значително отрицателно въздействие върху използването на СМВТ/ИВТ, както и до
високи икономически необосновани финансови разходи.
Планира се процесът на разработване на общия подход за ДЕП да завърши до
края на 2016 г., за да могат резултатите от него да се използват при подготовката на
третия ПУРБ. 1
Част от методите за анализ на БЕК в България са успешно интеркалибрирани за
определени типове реки в Екорегион 12 Понтийска провинция – фитобентос,
макрофити и макрозообентос. Резултатите от този процес са въведени в
класификационната система и се използват при оценките на екологичното състояние в
ИБР, въпреки че тя попада в друг екорегион – ЕР7 Източни Балкани. За него до момента
не са определени общи международни типове реки и езера и не е организирана
самостоятелна Географска Интеркалибрационна Група (ГИГ). Един от типовете реки в
югоизточните части на ИБР – R14 Субсредиземноморски реки притежава сходни
характеристики с някои от типовете реки, участвали в процеса на интеркалибрация в
Средиземноморската ГИГ за реки (RM-2, RM-5). По тази причина в обществената
поръчка за интеркалибрация този тип е включен за проверка на съответствието с
посочените типове средиземноморски реки и провеждане на процес на
интеркалибрация на методите за анализ на всички БЕК (фитобентос, макрофити,
1

Концепцията за определяне на добър екологичен потенциал в България е налична на следния линк:
http://www.moew.government.bg/files/file/Water/PURB/Podhodi/SWB_DEP.PDF
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макрозообентос и риби). Резултатите от този процес ще бъдат дискустирани в процеса
на консултации и при успешна интеркалибрация – отразени във финалния вариант на
ПУРБ. В процеса на трансгранична координация за управлението то водите съвместно с
Гърция и Турция е идентифициран още един общ тип трансгранични реки - R12
«Големи равнинни реки” в ЕР 7 (Марица, Тунджа и долното течение на Арда в Гърция и
Турция), както и два вероятни общи типа – R3 «Планински реки” в ЕР 7, R5
«Полупланински реки” в ЕР7 и за които е необходимо да се извърши проверка на
съответствието. За посочените общи типове реки в периода на втория ПУРБ е
предвидено да стартира процес на интеркалибрация за валидиране на
класификационната система в в трите страни.
4.1.2.3. Оценка на физикохимичните елементи за качество
Оценката на физикохимичните елементи за качество се извършва по приетата
класификационна система за оценка на екологично състояние за общите ФХ
показатели (Приложение № 6 към чл. 12, ал. 4, част Б Физикохимични елементи за
качество към Наредба Н-4 за характеризиране на повърхностни води, ДВ брой 79, от
23.9.2014 г.).
При определяне на състоянието на водното тяло по отношение на
поддържащите физико-химични елементи за качество посочените стойности в
класификационната система за всеки отделен ФХЕК се използват като:
гранични стойности при оценката на качеството на водите в единични проби;
средногодишни стойности (СГС) при оценката на екологичното състоянието на
водните тела (при наличие най-малко на 4 резултата годишно, разпределени в 4-те
годишни сезона).
1) Когато резултатите за изследваните физикохимични показатели са под
границата на определяне (LOQ) на съответния метод за анализ при изчисляване на СГС
се взема половината (50%) от стойността на границата на определяне (LOQ).
2) При регистриране на единични сериозни отклонения на резултатите за
разтворен кислород, амониев азот, нитритен азот (спрямо задължителните норми по
тези показатели за води обитавани от риби – шаранови и пъстървови води), които
могат да бъдат токсични за рибната фауна при определена температура, рН и твърдост
на водата, екологичното състояние може да бъде определено като по-лошо от добро,
независимо от това, че СГС за тези показатели е в добро или отлично състояние.
3) Крайното състояние по физикохимичните показатели се определя от
показателя в най-лошо състояние през годината.
4.1.2.4. Оценка на специфични замърсители
Оценката на екологичното състояние по специфични замърсители се извършва в
съответствие с нормативните определения в Приложение V на РДВ , транспонирани в
Наредба Н-4 за характеризиране на повърхностните води и разработените национални
СКОС за веществата в Приложение 7 към чл. 12, ал. 4, на същата наредба.1

1

Цялата наредба е налична на следния интернет-сайт:
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При установени концентрации на специфични замърсители, които са по-ниски
от СКОС на база средногодишна стойност (СГС) се определя добро състояние за
конкретния замърсител. При СГС по-високи от СКОС състоянието се определя като полошо от добро. Нормативните определения за отлично състояние (концентрации пониски от границата на откриване на метода, която е най-малко 30% < СКОС) се прилагат
при проверка на референтни условия.
4.1.2.5. Оценка на хидроморфологичните елементи за качество
В България липсва утвърдена методика за оценка на хидроморфологичните
елементи за качество, поради което състоянието на ХМ елементи по данни от
извършен мониторинг се определя по експертна преценка. Отлично състояние се
определя, когато не се наблюдават или са налице незначителни отклонения от
естествените условия (при валидиране на определените референтни условия в
избраните рефернтни места). Във всички останали случаи се определя добро
състояние, като за водните тела, в които има значимо въздействие върху БЕК,
индикативни за ХМ натиск се провежда тест за определяне на силномодифицирани
водни тела.
4.1.2.6. Обобщена оценка на екологичното състояние за водното тяло
Общата оценка на водното тяло се извършва на база на годишна оценка на
данните от мониторинг, което позволява да се проследи тенденцията в състоянието
водното тяло. Данните от 1 до 2 предходни години могат да бъдат използвани при
оценката, когато за определени елементи за качество не е провеждан мониторинг през
същата година и останалите елементи не показват промяна на състоянието от
предходните години.
4.1.2.6.1. Оценка на екологичното състояние за водните тела от категория
„река“ (без язовири)
При установено различно състояние в отделните пунктове за мониторинг,
общата оценка на екологичното състояние се определя на база на процентната
дължина от водното тяло, съответстваща на по-лошото екологично състояние.
Последната се определя като сума от участъците от водното тяло, съответстващи на
това състояние. Отделните участъци на водното тяло обхващат дължината на
основното течение и главните притоци над съответния пункт за мониторинг.
При установено различно състояние в отделните пунктове за мониторинг, когато
най-лошото констатирано състояние обхваща повече от 30 % от общата дължина на
водното тяло, това състояние определя крайната оценка за тялото.
Непостигане на отлично състояние се определя, когато един или повече
елементи за качество не съответстват на изискванията за отлично състояние в

http://www.moew.government.bg/files/file/Water/Legislation/Naredbi/NAREDBA_N4_ot_14.09.2012_g._za_harakterizirane_na_povarhnostnite_vodi.pdf).
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различните пунктове за мониторинг във водното тяло. В този случай състоянието на
тялото се определя като добро.
Посочените критерии не се прилагат за малки водни течения, с площ на
водосбора, по-малка от 10 км2. За тези водни тела, общото състояние се определя от
състоянието в долния край на основното течение на водното тяло.
Гореописаният подход се прилага за всички БЕК, поддържащи ФХЕК и
специфични замърсители, с изключение на БЕК Риби. Класификацията по БЕК Риби се
извършва за всеки пункт за наблюдение поотделно, като съответния пункт е
представителен за участък от водното тяло в двете посоки по течението на реката, до
достигане на миграционна бариера, или до границата на водното тяло. Най-лошото
констатирано състояние определя общото състояние на водното тяло по този БЕК.
4.1.2.6.2. Оценка на екологичното състояние за водните тела от категория
„езеро“ и язовири.
Относно биологичните елементи за качество общата оценка на екологичното
състояние се извършва съгласно утвърдените методи за класификация за всеки
отделен БЕК. За поддържащите ФХЕК и специфични замърсители, при установено
различно състояние в отделните пунктове за мониторинг, общата оценка на
екологичното състояние се извършва съобразно най-лошото констатирано състояние в
отделните пунктове за мониторинг. При големи водни тела (с площ на водната
повърхност > 10 кв.км) оценката се извършва като се вземат предвид данните за
пространствения обхват, интензивността и продължителността на констатираното
въздействие, както и кумулативния ефект от други въздействия.
4.1.2.7. Ниво на достоверност и пропуски при извършените оценки
При актуализирането на ПУРБ в България е приета методиката на ICPDR за
определяне нивото на достоверност при извършената оценка на екологично състояние
за международния басейн на р. Дунав 1.

1

Цялата методика е налична на
http://www.moew.government.bg/files/file/Water/PURB/Podhodi/SWB_Level_of_Confidence.pdf

38

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

Таблица № 7 Ниво на достоверност при определяне на екологично състояние
Ниво на
достоверност
Висока
Всичкикритерии са изпълнени:

Описание

изобразяван
е на картата

Биологични:
Налични данни от мониторинг в съответствие с изискванията на РДВ
Биологичният мониторинг отговаря на предварителните условия за пробите
и анализите
Налични методи в съответствие с изискванията на РДВ включени в
интеркалибрацията на европейско ниво
Резултатите от биологичния мониторинг са подкрепени от:
налични резултати за хидроморфологични елементи за качество (за
структурни промени)
налични резултати за физикохимични елементи за качество
(забиогени/органично замърсяване)
Наличие на процедура за групиране на водните тела при спазване на
изискванията на РДВ

Средна

Химични:
Наличие на национални стандарти за качество (EQS) и данни от мониторинга
с честота на определяне в съответствие с изискванията на РДВ
Висока достоверност по отношение на критериите за групиране на водните
тела при спазване на изискванията на РДВ
Един или повече от критериите са изпълнени:
Биологични:
Налични методи в съответствие с изискванията на РДВ, но не са включени в
интеркалибрацията на европейско ниво
Налични методи в съответствие с изискванията на РДВ, но:
наличните резултати за биологичните елементи не са в пълно
съответствие с подкрепящите елементи за качество или
резултатите за биологичните елементи са недостатъчно (или показват
различни резултати)
Средна достоверност по отношение на критериите за групиране на водните
тела
Биологичния мониторинг не отговаря напълно на предварителните условия
за пробите и анализите (например пробонабиране през неподходящ
период)

Ниска

Химични:
Наличие на национални стандарти за качество (EQS), но данните са
недостатъчно (честота на определяне по РДВ)
Средна достоверност по отношение на критериите за групиране на водните
тела
Един или повече от критериите са изпълнени:
Биологични:
Няма методи или данни в съответствие с изискванията на РДВ
Опростена оценка/заключение на базата на EQS (актуализирането на
оценката е задължително)
Химични:
Липсват национални стандарти за качество (EQS) за специфични
замърсители, но има данни от мониторинга

Посочените критерии са приложени при определяне на достоверността с
уточнението, че на територията на ИБР не е използван подход за групиране на водните
тела при оценката на екологичното състояние на водните тела и този критерий не е
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взет предвид (т.е. отсъствието на групиране не понижава степента на достоверност на
оценките).
На база на посочената методика могат да се определят следните степени на
достоверност за извършените оценки на екологично състояние:
1)
В пунктовете за контролен мониторинг на реки са изпълнени всички
изисквания за провеждане на мониторинг на елементите за качество (БЕК, ФХЕК и
ХМЕК). Има разработени национални стандарти за качество (EQS) и данните са
съобразени с изискванията на РДВ. Липсва разработена методика за оценка на ХМЕК.
Три от методите за анализ на БЕК са успешно интеркалибрирани, но за типове реки,
които не се отнасят към Източнобеломорски район. Методът за анализ на един от
биологичните елементи (риби) е в процес на интеркалибрация, който не е завършил.
Определена е средна степен на достоверност на оценките за екологично състояние с
тенденция през втория ПУРБ тя да се повиши.
2)
В пунктовете за контролен мониторинг на езера/язовири не са изпълнени
всички изисквания за провеждане на мониторинг на елементите за качество (БЕК, ФХЕК
и ХМЕК). За три от биологичните елементи липсват разработени методи за анализ
(фитобентос, риби и макрозообентос). Не е проведен мониторинг на ХМЕК за езера.
Разработените методи за БЕК фитопланктон и макрофити са в процес на
интеркалибрация, който не е завършил. Има разработени национални стандарти за
качество (EQS) и данните са съобразени с изискванията на РДВ. Определена е средна
степен на достоверност на оценките за екологично състояние. Предвижда се тя да се
повиши в периода на втория ПУРБ след разработване на всички методи за анализ на
БЕК, провеждане на мониторинг на ХМЕК и при успешна интеркалибрация.
3)
В пунктовете за оперативен мониторинг на реки са изпълнени всички
изисквания за провеждане на планирания мониторинг на елементите за качество (БЕК,
ФХЕК). Има разработени национални стандарти за качество (EQS) и данните са
съобразени с изискванията на РДВ. Методите за анализ на планираните за мониторинг
БЕК са успешно интеркалибрирани (фитобентос и макрозообентос). Не е планиран
мониторинг на ХМЕК и липсва методика за оценка на тези елементи. Определена е
средна степен на достоверност на оценките за екологично състояние с тенденция
през втория ПУРБ тя да се повиши с провеждане на мониторинг на ХМЕК и
разработване на методика за оценка на тези елементи за качество.
4)
В пунктовете за оперативен мониторинг на езера/язовири не са
изпълнени всички изисквания за провеждане на мониторинг на елементите за качество
(БЕК, ФХЕК и ХМЕК). Планиран е мониторинг на един елемент за качество –
фитопланктон, като анализите се извършват само за метриката Хлорофил А. Не е
планиран мониторинг на ХМЕК за езера и липсва методика за оценка на тези елементи
за качество. Разработеният метод за БЕК фитопланктон е в процес на интеркалибрация,
който не е завършил. Има разработени национални стандарти за качество (EQS) и
данните са съобразени с изискванията на РДВ. Определена е средна степен на
достоверност на оценките за екологично състояние, тъй като данните отговарят на
един от критериите (разработени EQS и мониторинг, съобразен с изискванията на РДВ).
Въпреки това, нивото на достоверност е по-близо до „ниско” поради липсата на данни
от напълно приложен метод за анализ на БЕК, липсата на мониторинг и метод за
анализ на ХМЕК. В перспектива през втория ПУРБ нивото на достоверност ще се
подобри в рамките на „средно”, като се планира провеждане на пълен мониторинг на
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планирания БЕК (фитопланктон) в рамките на собстения мониторинг и при успешна
интеркалибрация на метода за анализ. Тъй като всички водни тела от категория езеро в
програмата за мониторинг са СМВТ или ИВТ след приемане на обща европейска
методика за оценка на добрия екологичен потенциал на база на „Прага метода” ще
отпадне необходимостта от провеждане на ХМ мониторинг и оценка на състояние.
5)
В пунктовете за вътрешен мониторинг на реки не са изпълнени всички
изисквания за провеждане на мониторинг на елементите за качество (БЕК, ФХЕК и
ХМЕК). Провежда се мониторинг основно на един биологичен елемент за качество –
макрозообентос и само в някои пунктове на фитобентос и макрофити. Методите за
анализ на БЕК са интеркалибрирани успешно и отговаря отговарят на предварителните
условия за пробите и анализите. От физикохимичните показатели се наблюдават само
тези, които се измерват на место. Не се провежда мониторинг на ХМЕК, биогени и
специфични замърсители, въпреки че има разработени национални стандарти за
качество (EQS). Определена е средна степен на достоверност на оценките за
екологично състояние, тъй като данните са ограничени (само за определени БЕК и ФХ
показатели).
От извършения анализ може да се обобщи, че нивото на достоверност на
оценките за екологично състояние за водните тела на територията на ИБР е средна,
като при езерата и язовирите, които са включени в програмата за оперативен
мониторинг тя е на границита за определяне на ниска достоверност. При водните тела,
включени в програмата за контролен мониторинг, както и тези на реки в програмата за
оперативен мониторинг перспективата е в периода на втория ПУРБ да се постигне
„висока” степен на достоверност на оценките.

4.1.2.8. Резултати от оценката на екологичното състояние/потенциал на
водните тела на територията на ИБР
Вж. Приложение № 8 Екологично състояние/потенциал на
повърхностните водни тела в ИБР
В таблицата по-долу са представени обобщени резултати от оценката на
екологичното състояние/потенциал на повърхностните водни тела в ИБР по речни
басейни за 2014 година. Анализът на резултатите показва, че телата в отлично и добро
екологично състояние са съответно 6% и 34% от общия брой водни тела. Водните тела
в умерено състояние са 112 или 36%, в лошо- 26 водни тела или 8%, а в много лошо
състояние - 12 водни тела или 4% от общия брой водни тела на територията на ИБР. В
периода на първият ПУРБ за 39 водни тела (12%) не е провеждан мониторинг и те са в
неизвестно екологично състояние/потенциал.
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Таблица № 8 Екологично състояние/потенциал на повърхностните водни тела на
територията на ИБР за 2014 г.

Екологично състояние/
потенциал

Речен басейн

Марица

Тунджа

Арда

Бяла

ИБР

Отлично

8

8

2

0

18

Добро

71

16

16

2

105

Умерено

63

28

21

0

112

Лошо

21

5

0

0

26

Много лошо

11

1

0

0

12

Неизвестно

29

6

4

0

39

203

64

43

2

312

Брой ВТ

Фигура № 5

С цел анализ промяната в екологичното състояние на повърхностните води на
територията на ИБР по-долу са представени обобщени данни за екологичното
състояние/потенциал на повърхностните ВТ за 2009 година, използвани при
разработване на първия ПУРБ на ИБР.
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Таблица № 9 Екологично състояние/потенциал на повърхностните водни тела на
територията на ИБР за 2009г.

Екологично състояние/
потенциал

Речен басейн

Марица

Тунджа

Арда

Бяла

ИБР

Много добро

13

4

0

1

18

Добро

50

20

12

1

83

Умерено

74

11

11

0

96

Лошо

37

13

7

0

57

Много лошо

35

12

7

0

54

209

60

37

2

308

Брой ВТ

Фигура № 7

При сравняване на резултатите за екологично състояние/потенциал през 2009 г.
и 2014 г. се констатира подобряване на екологичното състояние:
през 2009 година 101 водни тела са в много добро и добро екологично
състояние, а през 2014 година - 123 водни тела са в отлично и добро състояние;
През 2014 г. е увеличен броят на водните тела в умерено състояние/потенциал:
112, докато през 2009 г. броят им е 96.
През 2009 г. водните тела в лошо състояние са 57 или 18%, като през 2014 г. се
констатира намаляване на броя на водните тела- 26 или 8%. Значително помалко през 2014 г. са водните тела в много лошо екологично състояние – 12 ВТ,
в сравнение с 2009 г. - 54 ВТ.
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Като нова категория водни тела са посочени тези, за които екологичното
състояние е неизвестно. В тази група попадат следните водни тела:
21 язовира, включени в програмата за проучвателен мониторинг за оценка на
натиска и въздействието от рибовъдни дейности за които в периода на
консултации ще бъде подготвена метосдология за оценка на екологичния
потенциал в зависимост от предназначението им като СМВТ. При тях състоянието
по класификационната система е определено като лошо, но тепърва предстои
неговата актуализация, както и планиране на мерки за ограничаване на дифузното
замърсяване от селско стопански дейности, рибовъдство и нерегламентирано
замърсяване от населени места.
12 водни тела с много труден достъп или непредставителни условия за извършване
на мониторинг (често пресъхване, плътно обрастване с макрофити, отдалечени
райони без пряк достъп за транспорт и др.). За всяко от тях ще се приложи
индивидуален подход за провеждане на мониторинг (избор на период и
параметри за мониторинг)в зависимост от конкретните специфики.
6 питейни водни тела, които не се използват за постоянно водоснабдяване през
ПУРБ и за които ще се уточни допълнително с ВиК необходимостта от провеждане
на постоянен мониторинг. При тях ще бъде приложен и подходът за групиране на
питейните водни тела, приет за периода на втория цикъл на ПУРБ.

Таблица № 10 Екологично състояние/потенциал на повърхностните води в
ИБР и по основни речни басейни (по дължина на реките и площ на язовири)
Арда
Екологично
състояние/
потенциал

Тунджа

Дължин Площ на
а на
язовири
реки,
, км2
km

Дължина
на реки,
km

Марица

Бяла

ИБР

Площ Дължин Площ на Дължин Площ
на
а на
язовири,
а на
на
2
язови
реки,
км
реки, язовири
ри,
km
km
, км2
2
км

Дължина
на реки,
km

Площ на
язовири,
км2

Много добро

31.12

0

123.62

0

242.74

0

0

0

397.47

0

Добро

388.47

1.01

305.13

3.99

846.86

28.88

88.64

0

1629.1

33.88

Умерено

354.63

56.76

686.39

29.92

1532.21

16.61

0

0

2573.23

103.29

Лошо

0

0

103.58

0.95

464.64

15.62

0

0

568.22

16.57

0
36.33
810.54

0
0.55
58.31

0
42.76
1261.45

0.75
4.95
40.57

122.90
201.44
3410.79

3.5
26.72
91.33

0
0
88.64

0
0
0

122.9
280.53
5571.43

4.25
32.22
190.21

Много лошо
Неизвестно
Общо

Вж. Приложение № 9 Екологично състояние/потенциал на повърхностните
ВТ на територията на ИБР за 2014 г. (карта)
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4.1.2.9. Анализ на резултатите от оценката за екологично състояние/потенциал
след представяне на данните за състоянието
Извършеният анализ има за цел да изясни:
 тенденциите в промените на екологичното състояние на водните тела в
периода на първия ПУРБ;
значението на извършените промени в класификационната система в периода
на първия ПУРБ във връзка с ефекта от изпълнението на програмите от мерки;
 определяне на участъците в лошо екологично състояние и стартиране на
процес на преразглеждане на разрешителните за водоползване и ползване на водни
обекти в зависимост от степента на въздействие, която оказват конкретните дейности;
 оптимизиране на броя на пунктовете, наблюдаваните параметри и честота на
мониторинг във връзка с осигуряване на по-детайлна и надеждна информация за
екологичното състояние на водните тела в периода на втория ПУРБ.
При интерпретацията на данните е необходимо да се вземат предвид следните
по-важни моменти:
1.
При определяне на общото екологично състояние не са взети предвид
хидроморфологичните елементи за качество, поради липсата на разработена методика
за оценка на ХМ елементи за качество. Съгласно РДВ тези елементи за качество са
подкрепящи при определяне на границата между отлично и добро състояние, т.е.
разграничаване на водни тела с референтни условия от такива в добро състояние. През
първия ПУРБ е извършено наблюдение на ХМ елементи в пунктовете за контролен
мониторинг както и мониторинг на ХМ елементи по цялата дължина на Марица (без
притоците), разделена на трансекти. Извършен и ХМ мониторингт при актуализацията
на референтните условия и пунктове на територията на ИБР, като е извършена
експертна оценка на данните за разграничаване на отлично от добро състояние.
Данните са използвани при оценката за потвърждаване на референтните условия. В
периода на втория ПУРБ се планира да бъде извършен подробен ХМ мониторинг на
речни сегменти и пунктове, разположени по основните реки и техните първи притоци,
както и да се подготви методика за оценка на тези мониторингови данни. По този
начин ХМ елементи ще бъдат използвани по-ефективно при оценката на екологично
състояние.
2.
Оценката на ФХ елементи за качество се извършва по тристепенна скала
(отлично/добро/умерено-по-лошо от добро състояние), в съответствие с последните
промени на Наредба Н-4/2012 г., отговарящи на изискванията на РДВ. Въпреки това
при съществени отклонения от нормите за добро състояние в клсификационната
система се взема предвид вероятността за предизвикване на токсични ефекти по
определени показатели (съдържание на кислород, амониев азот, нитритен азот) което
се отразява при оценката на биологичните елементи и общата оценка на състоянието.
3.
При оценката на БЕК за голяма част от язовирите се използва само една
метрика от оценката за фитопланктон – Хлорофил А, тъй като останалите метрики за
този БЕК, както и мониторингът за останалите БЕК се извършва от външни експерти. За
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осигуряване на тези данни се предвижда да се оптимизира и схемата за провеждане на
собствен мониторинг, в който да се включи изследването на необходимите метрики за
БЕК фитопланктон при дейности, оказващи пряко въздействие върху качеството на
водите в язовири и езера.
4.
При биологичния мониторинг в реки през периода на ПУРБ
допълнително в рамките на НСМОС бе въведен анализ на фитобентос и макрофити,
което разшири диапазона на възможностите за по-представителна оценка на
екологичното състояние. Въпреки това недостатъчния брой на експертитехидробиолози налага ограничаване на планираните анализи за посочените БЕК.
5.
При оценката на екологичното състояние за специфични замърсители се
използват разработените и въведени СКОС, които бята утвърдени нормативно с
приемането на Наредба Н-4/2012 г. По този начин надеждността на оценката бе
подобрена съществено, като се актуализираха и нормите и критериите за определяне
на добро състояние.
6.
При оценката на повърхностните питейните водни тела се използват
критериите на Наредба 12/2002 г. по ФХ и микробиологични елементи. В определени
случаи, когато на тяхна територия попадат и пунктове за ХБ мониторинг данните от тях
се използват и за оценка на екологично състояние в съответствие с изискванията на
Наредба Н-4/2012 г.
От направените коментари следва, че за разлика от периода преди първия ПУРБ
при оценката на екологичното състояние се използва разработена, тествана и
нормативно утвърдена класификационна система и СКОС за специфични замърсители,
което прави оценката значително по-надеждна. Все още иериозен недостатък е
ограничената възможност за провеждане на биологичен мониторинг в язовири/езера,
поради което той се изпълнява само в пунктовете за контролен мониторинг чрез
възлагане на външни изпълнители. В останалите водни тела се анализира само
метриката от БЕК Фитопланктон – Хлорофил А.
Данните от извършената оценка показват, че на територията на ИБР са
определени 150 водни тела (от общо 312) с умерено, лошо и много лошо екологично
състояние. Към тях могат да се добавят и 21 язовира в проучвателен мониторинг, за
които предстои вализиране на класификационната система с което общият брой се
покачва до 171. През 2009 г. броят на водните тела в по-лошо от добро състояние е 205,
което показва че техният брой в периода на ПУРБ е намалял съществено. Това се
дължи на отбелязаното подобрение на екологичното състояние, което се демонстрира
от резултатите в таблицата.
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Таблица № 11 Повърхностни водни тела, преминали от по-лошо в добро
състояние
ВТ, преминали от по-лошо в добро състояние
Речен
басейн

Марица
Тунджа
Арда
Бяла
Фишера
Атеринска
Общо

УмереноДобро
30
4
3
0
0
0
37

Много
лошоДобро

ЛошоДобро
7
0
2
0
0
0
9

Общо
0
0
0
0
0
0
0

37
4
5
0
0
0
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Прави впечатление, че не се наблюдават водни тела, преминали от «много
лошо» в «добро» състояние, което означава, че в рамките на един цикъл на ПУРБ, дори
при изпълнение на програмата от мерки, не може да се очаква бърз ефект, водещ до
постигане на добро състояние.
При 66 водни тела се наблюдава подобряване на състоянието в рамките на полошо от «добро» състояние:

Таблица № 12 Подобряване на състоянието на повърхностните водни тела в
рамките на по-лошо от «добро» състояние

Речен
басейн

Марица
Тунджа
Арда
Бяла
Фишера
Атеринска
Общо

Повишаване на екологичното състояние в
рамките на по-лошо от добро
ЛошоУмерено
21
11
4
0
0
0
36

Много
лошоУмерено
7
5
6
0
0
0
18

ЛошоМного
лошо12
0
0
0
0
0
12

Общо
40
16
10
0
0
0
66

Общият брой на водните тела, при които се наблюдава положителна
тенденция в екологичното състояние е 112, което е повече от 30% от всички водни
тела на територията на ИБР. Основните причини, които водят до този положителен
ефект са следните:
 подобряване на състоянието по биологични елементи – 53 ВТ;
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 подобряване на състоянието по ФХ елементи – 50 ВТ. В 21 от случаите това се
дължи на по-добри резултати от мониторинг, а 29 – от прилагането на разработената
класификационна система и новия начин на оценка в периода на ПУРБ. Може да се
отбележи, че подобрението на ФХ състояние корелира напълно със степента на
подобрение на състоянието на БЕК;
 повишаване качеството на водите в питейните водни тела – за 20 ВТ се
наблюдава постигане на добро състояние;
 изключване на ХМ елементи от оценката на състоянието – 15 ВТ. В
посочените случаи акспертната оценка на ХМ състояние понижава общата оценка на
екологично състояние, въпреки добрите резултати за БЕК и ФХ елементи.
Значителна част от водните тела (148) запазват своето състояние от 2009 г.:
добро и отлично състояние – 77 ВТ;
умерено състояние – 51 ВТ;
лошо състояние – 9 ВТ;
много лошо – 11 ВТ.
При телата в «лошо» и «много лошо» състояние основните причини са
свързани със:
 замърсяване от стари съоръжения, използвани в миналото за рудодобив и
преработка на метали р.Медетска и р.Тополница от вливането на р.Медетска до
яз.Тополница, р.Елшишка и др.;
 заустване на отпадъчни води от големи населени места във водни тела с
нисък капацитет за самопречистване – р.Бедечка след гр.Стара Загора, р.Текирска от
гр.Чирпан и яз. Чирпан, яз.Синята река след гр.Хисар, р.Хасковска и долното течение на
р.Харманлийска. Въпреки изградените ГПСОВ на част от посочените населени места
състоянието на воднит тела, в които се заустват отпадъчните води не може да се
промени, поради големия товар от биогени;
 язовири със силен натиск от земеделие, рибовъдство, често съчетан с
нерегламентирано замърсяване от населени места.
Необходимо е да се отбележи, че за 14 водни тела на територията на ИБР се
наблюдава негативна тенденция в оценката на състоянието.
Таблица № 13 Влошаване състоянието на повърхностните водни тела

Речен басейн
Марица
Тунджа

От добро в по-лошо състояние
Добро ДоброДобро Много
Общо
Умерено
Лошо
лошо
5
1
0
6
5
0
0
5

48

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

Речен басейн
Арда
Бяла
Фишера
Атеринска
Общо

От добро в по-лошо състояние
Добро ДоброДобро Много
Общо
Умерено
Лошо
лошо
3
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
1
0
8

В 7 повърхностни водни тела се наблюдава по-лоша оценка на БЕК, а за 1 ВТ – на
ФХ елементи за качество. Основните причини за тези негативни тенденции са
следните:
 вероято нерегламентирано замърсяване от малки населени места
(животновъдство и отпадъчни води) – 4 ВТ;
 неправилно функциониране на производствени обекти – 2 ВТ;
 засилен натиск от други ВТ от горната част на водосбора – 1 ВТ;
 оптимизиране на местоположението на пункт за оперативен мониторинг – 1
ВТ.
Като основни видове въздействия, свързани с определяне на лошо
състояние на повърхностните водни тела могат са определят:
 замърсяване с биогени от отпадъчни води на населени места и
производствени предприятия – 120 ВТ;
 замърсяване със специфични замърсители – 17 ВТ;
 отклонения по БЕК – 13 ВТ.
Във връзка с предприемането на по-ефективни мерки за подобрение на
екологичното състояние на ВТ, през втория период на ПУРБ ще се извърши
преразглеждане на всички издадени разрешителни, които предизвикват значим натиск
и въздействие във водните тела по параметрите, които определят по-лошо от добро
състояние.
4.1.3. Оценка на химичното състояние на повърхностните води
Оцeнката на химичното състояние на повърхностните води е извършена по
установените концентрации на приоритетни вещества в съответствие със списъка и
стандартите в Директива 2008/105/ЕО за СКОС на приоритетни вещества и някои други
замърсители 1. Директирвата е транспонирана в българското законодателство чрез
Наредба от 2010 г. за стандарти за качество на околната среда за приоритетни
вещества и някои други замърсители 2.

1

http://www3.moew.government.bg/files/file/Water/Legislation/EU%20Legislation/Directive-2008-105.pdf

2

http://www.moew.government.bg/files/file/Water/Legislation/Naredbi/vodi/Naredba_za_standarti_za_kaches
tvo_na_okolnata_sreda_za_prioritetni_vestestva_i_niakoi_drugi_zamyrsiteli.pdf
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Съгласно нормативните дефиниции в Приложение V на РДВ оценката на
химичното състояние се извършва в две степени – „добро” и „лошо”.
Химично състояние
Добро
Good

Лошо
Bad

При оценката на химичното състояние са използвани следните критерии:
1)
Оценката на химичното състоянието се извършва по данни от проведен
мониторинг на приоритетни вещества в съответствие със стандартите за качество, посочени в
Приложение № 2 към чл. 2, ал. 1 от НАРЕДБАТА за стандарти за качество на околната среда
(СКОС) за приоритетни вещества и някои други замърсители, от 1.11.2010 г., ( НАРЕДБА
СКОС);
2)
За извършване на представителна оценка са необходими 12 резултата от
проведен анализ в продължение на 1 година (1 път месечно);
3)
Използваните резултати от мониторинга на приоритетни вещества в
повърхностни води, трябва да отговарят на изискванията на Директива 2009/90/ЕО за
определяне на техническите спецификации за химически анализ и мониторинг на
състоянието на водите (EQSD). Тези критерии за качество на получените данни са
отразени в българското законодателство с раздел III, чл. 84-86 на Наредба 1/11.04.2011
г. за мониторинг на водите;
4)
За данните от мониторинга, които не отговарят на Директивата
2009/90/ЕО, се прилага приетият Подход за използване на резултатите под границата
на количествено определяне 1;
5)
Добро химично състояние се определя, когато средната годишна
стойност за количеството на всяко наблюдавано приоритетно вещество не превишава
СГС-СКОС, посочен в Приложение 2 от Наредбата за СКОС;
6)
Лошо химично състояние се определя, когато средната годишна стойност
за количеството на всяко наблюдавано приоритетно вещество е по-голяма от СГССКОС, посочен в Приложение 2 от Наредбата за СКОС;
7)
В неизвестно химично състояние се определят всички водни тела, в които
не се провежда мониторинг за приоритетни вещества. Към тази група водни тела се
отнасят и тези, в които не се извършва мониторинг на всички приоритетни вещества,
предвидени в програмите за мониторинг;
8)
При оценката за водните тела, които не постигат добро химично
състояние за метали и техните съединения в списъка на приоритетните вещества се
използват естествените фонови концентрации, ако те пречат за постигане на
съответствие със стойностите на СКОС. Фоновите концентрации са в процес на

1

Подходът е наличен на http://www.moew.government.bg/?show=html&hid=188
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разработване и ще бъдат определени в периода на консултации на ПУРБ, като е
изготвена методика за използването им при оценката на състоянието на повърхностните
води.
4.1.3.1. Ниво на достоверност и пропуски при извършените оценки
При актуализиране на ПУРБ в България е приета методиката на ICPDR за
определяне нивото на достоверност при извършената оценка на химичното състояние
на повърхностните води за международния басейн на р. Дунав. 1
Таблица № 16 Ниво на достоверност при определяне на химично състояние
Ниво на
достоверност
Описание
Висока
Или: Няма замърсяване с приоритетни вещества

Изобразяване
на картата

Или всички от следните критерии са изпълнени:
Измерванията са в съответствие с РДВ (12 измервания годишно)
Висока достоверност по отношение на критериите за групиране на
водните тела при спазване на изискванията на РДВ
Средна

Ниска

Всички критерии са изпълнени:
Има данни/измервания
Честотата не съответства на изискванията на РДВ (по-ниска от 12 пъти
годишно)
Средна достоверност по отношение на критериите за групиране на
водните тела
Един или повечеот критериите са изпълнени:
Няма данни/измервания
Предвиждане, че добро състояние не може да бъде постигнато като
резултат от съответните емисии (анализ на риска)

При определяне нивото на достоверност на извършените оценки за химично
състояние не се отчита показателя „групиране на водните тела”, тъй като в периода на
ПУРБ не е въведен процес на групиране с изключение на водните тела, използвани за
питейно-битово водоснабдяване.
1)
Планираната честота на мониторинга на приоритетни вещества в
програмите за контролен и оперативен мониторинг по РДВ е 12 пъти годишно (1 път
всеки месец), като продължителността на наблюдение в един мониторингов пункт е от
1 до 3 години или постоянно в периода на ПУРБ - при констатирани количествени
стойности за наблюдаваните показатели. По този начин, за оценките на химично

1

Цялата методика е налична на
http://www.moew.government.bg/files/file/Water/PURB/Podhodi/SWB_Level_of_Confidence.pdf
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състояние извършени за 35 водни тела по данни от програмите за контролен и
оперативен мониторинг може да се определи високо ниво на достоверност.
2)
В програмата за вътрешен мониторинг са включени 21 водни тела, в
които не е установено пряко заустване на приоритетни вещества. Въпреки това поради
необходимост от проверка за дифузно замърсяване или след заустване на населени
места с голяма численост на населението се извършва мониторинг на приоритетни
вещества с по-ниска честота (4 пъти годишно), като целта е проверка на вероятността от
евентуални нерегламентирани емисии във водното тяло. Оценките при този
мониторинг са със средно ниво на достоверност, като той се извършва за период от 3
години и при констатиране наличие на приоритетни вещества се прилага честотата,
регламентирана в РДВ.
3)
При 256 водни тела на територията на ИБР не се провежда мониторинг на
приоритетни вещества, поради липсата на идентифициран натиск (точков и дифузен)
или не се извършва анализ на всички показатели, предвидени в програмите за
мониторинг. За тези водни тела е определено «неизвестно състояние», като оценките
са с ниско ниво на достоверност.

4.1.3.3. Химично състояние на повърхностните водни тела на територията на
ИБР за 2014 година
При оценката на химичното състояние на повърхностните водни тела са
използвани данни от проведен мониторинг на приоритетни вещества в 56 водни тела
на територията на ИБР, като за 7 е определено лошо състояние, а за 49 – добро
състояние. За останалите 256 водни тела е определено «неизвестно състояние».
Таблица № 17 Химично състояние на повърхностните водни тела в ИБР
Речни басейни
Добро

Марица
28

Тунджа
9

Арда
11

Бяла
1

Общо
49

Лошо

3

0

4

0

7

Неизвестно

172

55

28

1

256

203

64

43

2

312

Химично
състояние

Брой ВТ
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Фигура №6

Вж. Приложение № 10 Химично състояние на повърхностните водни тела в
ИБР (карта)
Вж. Приложение № 11 Химично състояние на повърхностните водни тела в
ИБР (таблица)
При анализа на резултатите от проведената оценка на химичното състояние на
повърхностните водни тела и сравнението им с тези в ПУРБ (2010) могат да се
направят следните изводи:
 Броят на водните тела, които през 2009 г. са били в лошо състояние и са
постигнали добро състояние през 2014 г. е 12.
Таблица № 18 Повърхностни водни тела, преминали от „лошо” в „добро”
състояние
Речен басейн
Марица
Тунджа
Арда
Бяла
Фишера
Атеринска
Общо

Брой ВТ, преминали от
лошо – в добро химично състояние
4
0
7
1
0
0
12

 Броят на водните тела в лошо химично състояние значително е намалял: от 19
в ПУРБ – до 7 през 2014;
 Нито едно от водните тела, определени в добро химично състояние през 2009
г. не е променило своето състояние към лошо;
 Същественото подбрение в химичното състояне на повърхностните водни
тела се дължи основно на липсата установени емисии на приоритетни вещества над
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СКОС - 8 ВТ, както и на промяната на метода на оценка в съответствие с нормативните
изисквания (използване на СГС-СКОС, а не на единични превишения) – 4 ВТ;
 Както и при подготовката на ПУРБ, така и в периода на неговото прилагане са
констатирани отклонения от СГС-СКОС на приоритетни вещества само за метали –
кадмий, олово, никел и живак (само в 1 водно тяло), които се предивикват от
действащи и стари съоръжения за рудодобив и преработка на метали;
 18 пункта е проведен мониторинг на органични замърсители от списъка на
приоритетните вещества (пестициди), но не са констатирани резултати, които могат да
определят водното тяло в лошо химично състояние. Регистрирани са единични случаи
на концентрации под СГС-СКОС предимно през пролетния период на пълноводие. Този
факт показва, че е необходимо да се промени стратегията на мониторинг, като се
въведе първоначлен скриининг с пестициден анализатор, който провежда качествен
анализ на 960 органични замърсители (приоритетни вещества и специфични
замърсители). По този начин значително ще се разшири обхвата на изследваните
замърсители и ще се стартира количествено определяне само за онези вещества,
идентифицирани като присъстващи във водна среда;
 Предложените промени са налагат и от големия брой на водните тела в
неизвестно химично състояние (256). Използваната оценка за „неизвестно състояние” в
случай на отсъствие на мониторинг на приоритетни вещества, въпреки липсата на
данни за емиисии, значително променя общата оценка на състоянието на
повърхностните води. По този начин само за 56 водни тела ще има определено общо
състояние.
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4.2. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ
Мониторингът, който се извършва за подземните води е мониторинг за
качеството (химично състояние) и мониторинг за количеството (количествено
състояние).
4.2.1. Мониторингови програми за оценка на състоянието на подземните
води.
Разработването на програмите за мониторинг на подземните води има за цел
събирането на подробна информация за оценка на количественото и химичното
състояние на подземните водни тела на територията на ИБР. Те включват следните
програми за мониторинг:
Програми за контролен и оперативен мониторинг на химичното състояние;
Програма за мониторинг на количественото състояние.
4.2.1.1. Мрежи за мониторинг и програми за мониторинг изпълнявани в
периода на първите ПУРБ (на база на които е изпълнена оценката на
състоянието)
Националната мрежа за мониторинг на химичното състояние на подземните
води в Източнобеломорски район в периода на първия ПУРБ първоначално обхваща
общо 97 броя хидрогеоложки пунктa, като в 53 от тях се провежда контролен
мониторинг, а в 63 – оперативен мониторинг (в 30 се провежда само оперативен
мониторинг, а в 13 и контролен мониторинг). Впоследствие общият брой на
хидрогеоложките пунктове е актуализиран на 112.
Оценката на химичното състояние на подземни води на територията на ИБР е
изпълнена на базата на проведения мониторинг в тези 112 хидрогеоложки пунктa, като
са използвани данни от мониторинга и на още 3 хидрогеоложки пунктa, които са
отпаднали от мрежите за контролен и оперативен мониторинг на химичното
състояние, за които съществуват представителни данни в периода 2010-2014 година.
Вж. Приложение № 12 Програма за контролен и оперативен мониторинг
на химичното състояние на подземните води на територията на БДИБР (на база
на които е изпълнена оценката на състоянието)
Мрежата за количествен мониторинг на подземните води на територията на ИБР
в периода на първия ПУРБ включва 41 пункта (26 кладенеца и 15 извора), наблюдавани
от НИМХ към БАН. Мрежата за мониторинг обхваща 25 водни тела като данните от
извършения мониторинг са използвани в процеса на оценка на количественото
състояние на подземните води.
Вж. Приложение № 13 Програма за мониторинг на количественото
състояние на подземните води на територията на РБУ в периода на първия ПУРБ
(на база на които е изпълнена оценката на състоянието)
4.2.1.2. Мрежи и програми за мониторинг, които ще бъдат изпълнявани
през периода на вторите ПУРБ
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При разработването на проект на програмите за мониторинг на
състоянието на подземните води (избор на мониторнигови пунктове, показатели
и честота на мониторинг) за ПУРБ 2016-2021г. е използвана приетата „Методика
за планиране на мрежите и програмите за мониторинг на подземните води” 1.
Програмата за контролен мониторинг през втория цикъл на ПУРБ е разработена
на база на информацията от характеризирането на подземните водни тела. Тя
осигурява информация за оценка на дългосрочните промени в естествените условия,
както и за оценка на степента на въздействието от антропогенната дейност.
Проектът на програмата за контролен мониторинг на подземните водни тела в
ИБР включва 135 пункта във всички 48 водни тела.
Вж. Приложение № 14 Проект на програма за контролен и оперативен
мониторинг на химичното състояние на подземните води (таблици)
Вж. Приложение №15 Карта на мрежата за контролен мониторинг на
химичното състояние на подземните води
Проектът на програмата за оперативен мониторинг цели определяне на
състоянието на водните тела, за които съществува риск да не бъдат постигнати целите
за добро състояние. Програмата за оперативен мониторинг на подземните водни тела
е разработена на база на извършената оценка на риска и оценка на състоянието, като
включва 48 пункта в 17 водни тела.
Вж. Приложение № 16 Карта на мрежата за оперативен мониторинг на
химичното състояние на подземните води
В програмата за контролен и оперативен мониторинг всеки отделен
мониторингов пункт има определена схема за пробонабиране и анализиране по
показатели разделени в следните групи:
І група: Основни физико-химични показатели - разтворен кислород, рН,
електропроводимост, нитратни йони, амониеви йони, температура, перманганатна
окисляемост, обща твърдост, калций, магнезий, хлориди, натрий, калий, сулфати,
хидрокарбонати, карбонати, сух остатък – анализират се всички тези показатели във
всички пунктовете за подземни води сезонно (четири пъти в годината) или на
полугодие (два пъти годишно).
ІІ група: Допълнителни физико-химични показатели – нитритни йони, фосфати,
желязо общо, манган – анализират се всички или отделни показатели само в част от
мониторинговите пунктове сезонно (четири пъти в годината) или на полугодие (два
пъти годишно).
ІІІ група: Метали и металоиди – олово, кадмий, арсен, живак, мед, цинк, никел,
хром – тривалентен, хром – шествалентен, обща α – активност, обща β – активност,
естествен уран, радий R226 – анализират се отделни показатели само в част от
мониторинговите пунктове веднъж годишно през трето тримесечие.

1

Методиката е налична на
http://www.moew.government.bg/files/file/Water/PURB/Podhodi/Metodika_monitoring.pdf
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ІV група: Органични вещества – трихлоретилен, тетрахлоретилен и пестициди
(2,4 Д, пендиметалин, манкоцеб, циперметрин, хлорпирифос-етил, имидаклоприд,
тиаклоприд, флузилазол, фамоксадон, ципроконазол, пропиконазол, дифеноконазол,
метазахлор, S-металахлор, тербутилазин, флорасулам, аминопиралид-калий,
тиаметоксам, карбоксин, тирам, дитианон, аминна сол, глифозат, прокиназит,
метсулфурон, имазамокс, трибенурон, диметоат, диметоморф, металаксил М,
напропамид, метрибузин, флуазифоп-П бутил) – в ограничен брой мониторингови
пункта е предвидено еднократно през годината да се извършват анализи.
За оценка на величината на натиска върху водното тяло при оперативния
мониторинг задължително се контролират индикативните на натиска елементи за
качество.
Оценката на химичното състояние на ПВТ в периода на първия ПУРБ е
извършена, като са използвани данни от изпълнения в периода 2010-2014 г.
мониторинг на химичното състояние на подземните водни тела от следните
мониторингови пунктове:
 мониторингови пунктове от мрежите за контролен и оперативен мониторинг
на химичното състояние на подземните водни тела, определени със Заповеди с №№
РД - 715/ 02.08.2010 г. и РД – 182/26.02.2013 г. на министъра на околната среда и
водите, изпълнени за периода 2010-2014 г. 1
 мониторингови пунктове, които са отпаднали от мрежите за контролен и
оперативен мониторинг на химичното състояние, за които съществуват
представителни данни в периода 2010-2014 година.
Данни от мрежите за собствен мониторинг, изпълняван от титулярите на
разрешителни за периода 2010-2014 г. не са използвани при оценка на химичното
състояние на ПВТ, защото нямат редици от данни (има прекъснатост на редицата с
химични анализи повече от 1 година).
Подземните води се оценяват
въз основа на информация, която
Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) изпраща на Басейнова дирекция
«Източнобеломорски район». Пробите се анализират в Регионални лаборатории към
ИАОС в градовете Бургас, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Стара Загора, София и Хасково.
За всеки отделен мониторингов пункт има определена схема за пробонабиране и
анализиране по четири групи показатели (Вж. Приложение №17 Показатели за
мониторинг на химичното състояние на подземните води).
Повечето наблюдавани мониторингови пунктове са помпени станции за
питейно-битово водоснабдяване.
Програмата за количествен мониторинг на подземните води е разработена във
връзка с критериите на приетата методика за планиране на мрежите и програмите за
мониторинг на подземните води и резултатите от оценката за значимостта на натиска

1

Налични на http://earbd.org/indexdetails.php?menu_id=394
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от водочерпене. Програмата е представена в Приложение № 18 Проект на програма
за мониторинг на количественото състояние на подземните води (таблица).
В нея са включени 220 пункта за мониторинг в 48 водни тела.
Като основа на мониторинговата мрежа са използвани пунктовете, наблюдавани
от НИМХ (113 бр.), като във водните тела и зоните със значим натиск са предвидени
допълнителни мониторингови пунктове, чиято полева верификация ще се извърши
съвместно с експерти от НИМХ.
Мрежата за мониторинг на количественото състояние на подземните води е
представеня в Приложение № 19 Карта на мрежата за мониторинг на
количественото състояние на подземните води.
Като основа на мониторинговата мрежа са използвани пунктовете, наблюдавани
от НИМХ (113 бр.), като във водните тела и зоните със значим натиск са предвидени
допълнителни (прогнозни) мониторингови пунктове, чиято полева верификация ще се
извърши съвместно с експерти от НИМХ, като изграждането им се предвижда да бъде
изпълнено в периода на втория ПУРБ.
4.2.2. Оценка на химичното състояние на подземните води
4.2.2.1. Подход за определяне на химично състояние на подземните водни
тела
Оценката на химичното състояние на ПВТ е дадена в две категории – добро и
лошо, които на картите са оцветени съответно в зелено и червено.
Химично състояние
Добро

Лошо

Подходът за оценка на химичното състояние на подземните водни тела е
разработeн в съответствие с изискванията на Директива 2000/60/ЕС (РДВ), Директива
2006/118/ЕО за опазване на подземните води от замърсяване и влошаване, Наредба №
1 за проучване, ползване и опазване на подземните води, Ръководство № 18 за
състоянието на подземните води и оценка на тенденциите, Ръководство № 17 за
предотвратяване или ограничаване на преките и непреките отвеждания и
Ръководството за докладване по РДВ през 2016 г.1.
Процедурата за оценка на химическото състояние на ПВТ включва няколко
теста:

1

http://www.moew.government.bg/?show=html&hid=187 )

58

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

Тест: Обща оценка на химичното състояние на ПВТ: 33 бр. ПВТ са определени
в добро химично състояние, а 15 бр. ПВТ са определени в лошо химично състояние:
Установени са повишени концентрации на релевантни стойности над стандарт и
определени прагови стойности при следните замърсители и показатели на
замърсяване: желязо, нитрати, фосфати, манган, обща алфа-активност, калций,
магнезий, твърдост (обща), олово, перманганатна окисляемост;
Тест: Интрузии на солени или замърсени води: няма интрузия;
Тест:
Значимо влошаване на екологично или химично състояние на
повърхностни водни тела, причинено от пренос на замърсители от ПВТ: неприложимо
(няма информация за товар в повърхностните води);
Тест: Значимо влошаване на състоянието на земни екосистеми, зависещи от
подземните води, поради пренасянето на замърсители от ПВТ: неприложимо;
Тест:
Влошаване на качествата на подземните води, пердназначени за
питейно-битово водоснабдяване: 33 бр. зони за защита на подземни води,
предназначени за питейно-битово водоснабдяване са определени в добро химично
състояние, а 15 бр. зони за защита на подземни води, предназначени за питейнобитово водоснабдяване са определени в лошо химично състояние, т.е. в тези зони
(ПВТ) в едно или повече водовземни съоръжения/системи, чрез които се черпи вода
за питейно-битово водоснабдяване данните от мониторинга на необработената вода
показват превишение на средно годишните концентрации над стандарт за качество на
питейните води и определена прагова стойност за едно или повече от следните
замърсяващи вещества или показатели на замърсяване: нитрати, фосфати, магнезий,
хлориди, амониеви йони, желязо, манган, калций, твърдост (обща), натрий, обща
алфа-активност, сулфати, естествен уран, олово.
Вж. Приложение № 20 Фонови, прагови стойности и базови нива
4.2.2.2. Резултати за определяне на химично състояние на подземните водни
тела
Резултатът от извършената обща оценка на химичното състояние на ПВТ по
водоносни хоризонти е представен в следващата таблица:
Таблица № 19 Химично състояние на ПВТ в ИБР
№

Водоносен хоризонт

Общ
брой ПВТ

Химично състояние на ПВТ
Добро

Лошо

1

Порови води в Неоген - Кватернер

16

5

11

2

Порови води в Неоген

3

2

1
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3

Пукнатинни и карстови води в
Палеоген - Неоген

10

6

4

4

Пукнатинни води в Креда

3

3

0

5

Карстови води в Триас

5

3

2

6

Пукнатинни и карстови води в
Протерозой

11

9

2

Таблица № 20 Списък на подземните водни тела в лошо химично състояние в ИБР
№

Код ПВТ

Име ПВТ

1

BG3G000000Q001

Порови води в Кватернер - Пирдоп - Златишка котловина

2

BG3G000000Q004

Порови води в Кватернер - Твърдишка котловина

3

BG3G00000NQ005

Порови води в Неоген - Кватернер - Сунгурларско - Карнобатска
котловина

4

BG3G00000NQ006

Порови води в Неоген - Кватернер - Ихтиманска котловина

5

BG3G00000NQ007

Порови води в Неоген - Кватернер - котловина Долна баня - Костенец

6

BG3G00000NQ009

Порови води в Неоген - Кватернер - Хасково

7

BG3G000000Q012

Порови води в Кватернер - Марица Изток

8

BG3G000000Q013

Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина

9

BG3G000000N014

Порови води в Неоген - Ямбол - Елхово

10

BG3G00000NQ015

Порови води в Неоген - Кватернер - Сливенско- Стралджанска област

11

BG3G000000Q017

Порови води в Кватернер - Ямбол - Елхово

12

BG3G00000NQ018

Порови води в Неоген - Кватернер - Пазарджик - Пловдивския район

13

BG3G0000PgN019

Порови води в Палеоген - Неоген - Марица Изток

14

BG3G0000PgN026

Карстови води - Чирпан - Димитровград

15

BG3G0PzK2Pg027

Пукнатинни води - масив Шипка - Сливен

16

BG3G00000Pg028

Пукнатинни води - Източно Родопски комплекс

17

BG3G0000T12034

Карстови води - Тополовградски масив

18

BG3G0000T13035

Карстови води - Св. Илийски комплекс

19

BG3G00000Pt044

Пукнатинни води - Западно- и централнобалкански масив

20

BG3G00000Pt047

Пукнатинни води - Западно Родопски комплекс
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Фигура № 7 Обща оценка на химичното състояние на подземни водни тела в ИБР
Обща оценка на химичното състояние на подземни водни тела в
ИБР

лошо
42%

добро
58%

В лошо химическо състояние са 20 броя ПВТ, като основните замърсители са
следните: желязо, нитрати, фосфати, манган, обща алфа-активност, калций, магнезий,
твърдост (обща), олово, перманганатна окисляемост, хлориди, амониеви йони, натрий,
сулфати, естествен уран.
Значими замърсители по отношение на химичното състояние на подземните
води са:
 липсата на канализации в населените места;
 земеделие;
 индустриални площадки;
 депата за отпадъци;
 нерегламентирани сметища;
 минна дейност.
Вж. Приложение №21 Обща оценка на химичното състояние на подземните
водни тела в БДИБР (таблица), Приложение №22 Обща оценка на химичното
състояние на подземните водни тела в БДИБР (карта), Приложение № 23 Карта с
превишения и прагови стойности и Приложение №24 Достоверност на оценката
на химичното състояние на подземните води
4.2.2.3. Оценка на тенденциите и обръщане на тенденциите
Оценка на тенденциите е извършена за подземните водни тела, определени в
риск по отношение на химичното състояние по данните от мониторинга, в които е
установено устойчиво изменение на концентрациите на замърсителите или
показателите на замърсяване, допринасящи за този риск.
Оценка на тенденциите е извършена в няколко стъпки, описани подробно в
Подход за оценка на химичното състояние на подземните водни тела – т. ІІІ 1.

1

Подходът е наличен на следния линк http://www.moew.government.bg/?show=html&hid=187 )
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Графики, използвани за визуализация оценката на основната тенденция за
изменение на концентрацията на показателя на замърсяване за всеки определен
мониторингов пункт са представени в Приложение №25 Графики тенденции
подземни водни тела и Приложение № 26 Карта на тенденциите.
4.2.3. Оценка на количественото състояние на подземните води
Оценка на количественото състояние на подземните води е извършена само за
ПВТ, определени в риск. Съгласно приетия подход водните тела, за които не е
идентифициран риск от водочерпене са определени в добро състояние.
За оценка на количественото състояние е използван одобрения подход1.
Съгласно подхода, определянето на количественото състояние се извършва въз
основа на следните тестове: Воден баланс, Поток на повърхностните води, Сухоземни
екосистеми, зависими от подземни води и Интрузия на солени или замърсени води.
4.2.3.1.Тест “Воден баланс”
За определянето на количественото състояние на подземните водни тела е
използван методът на водния баланс (разполагаеми ресурси минус общото годишно
черпене от ПВТ по разрешителните за водовземане и от кладенците за собствени
потребности на граждани), описан в използвания подход2.
Резултатите от направените оценки са представени в Приложение № 27 Оценка
на количественото състояние на ПВТ (тест “воден баланс по подхода”). По
балансовия метод 2 от общо 48 подземни водни тела са в лошо състояние:
- BG3G000000Q017 Порови води в Кватернер - Ямбол – Елхово;
- BG3G00000NQ018 Порови води в Неоген - Кватернер - Пазарджик Пловдивския
район.
(Виж Приложение № 28 Карта на телата в лошо количествено състояние).
4.2.3.2. Тест „Поток повърхностни води”
Този тест отчита дали в определени участъци натискът от черпене на подземни
води има значително въздействие върху отделните повърхностни водни тела,след като
са взети предвид всички други източници на натиск върху тях.
Този тест се прилага за ПВТ с установена хидравлична връзка с повърхностни
водни тела, категория река, за които:
 не са изпълнени целите поставени в първите ПУРБ;

1

http://www.moew.government.bg/files/file/Water/PURB/Podhodi/GW_status_kolichestvo_.doc

2

http://www.moew.government.bg/files/file/Water/PURB/Podhodi/GW_status_kolichestvo_.doc
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 е определено допустимо за черпене водно количество в рамките на
водосбора на повърхностното водно тяло.
Тъй като в настоящия момент не е определено допустимо за черпене водно
количество в рамките на водосбора на повърхностното водно тяло, не е извършвана
оценка по този тест.
4.2.3.3. Тест „Сухоземни екосистеми, зависими от подземни води»
Този тест отчита дали са осигурени количеството вода или необходимо ниво за
поддържане на сухоземните екосистеми зависещи от подземните води1.
На база на извършения анализ е установено влиянието от четири системи със
значим натиск връху три екосистеми зависещи от подземни води с кодове 3150, 6510,
6430, попадащи в две зони за защита на водите.
Оценките са представени в Приложение № 29 Влияние на количествения
натиск върху екосистемите, зависещи от подземни води
4.2.3.4. Тест „Интрузия на солени или замърсени води”
Тестът е приложим за ПВТ, в които е установено проникване на замърсени
повърхностни води, за които резултатите от мониторинга показват завишена
(спрямо стандарта за качество на околната среда /СКОС/) средногодишна
концентрация на замърсяващи вещества.
При оценката се взима предвид въздействието на водовземането (черпенето) от
ПВТ в района на интрузията.
Оценката по този тест ще бъде верифицирана в периода тна консултации на
проекта на ПУРБ с данни за надморската височина на повърхностните водни тела в
района на пункта, в който се установява наличие на замърсяване, както и за някои с
данни за водното ниво, кота терен и др.

1

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

4.3.1.1. Мониторинг на води за консумация от човека
4.3.1.1.1.Мониторинг на повърхностни питейни водни тела
На територията на ИБР са определени 64 водни повърхностни водни тела за
питейно водоснабдяване, в които са разположени 97 водоизточника. Някои от водните
тела, за които е имало намерения да бъдат ползвани за ПБВ и са обявени за питейни в
Първия ПУРБ, не се използват като такива (яз.Тракиец, яз. Аламовци). Затова те са
изключени от регистъра повърхностните питейни водни тела. Язовир Въча, за който се
обсъждат възможностите за използване за ПБВ е включен в този регистър. Други
64
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водни тела са предложени като питейни, поради издаване на разрешителни за
водоползване с цел ПБВ (яз. Батак). В периода на консултации ще бъдат обсъдени
промените в статута на посочените водни тела и режима на тяхното ползване.
Мрежата за мониторинг на повърхностни питейни водни тела включва всички
водоизточници, като честотата и показателите за анализ се оперделят в съответствие с
Наредба 12/2002 г. за качествените изисквания към повърхностни води,
предназначени за питейно-битово водоснабдяване.
При подготовката на мониторинговите програми за повърхностните питейни
водни тела са приложени критерии за групиране с цел оптимизиране на мониторинга и
достоверно използване на резултатите при оценката на състоянието. В резултат на
този процес са обособени 2 групи водни тела:
- ВТ, които се наблюдават самостоятелно (резултатите от мониторинга не могат
да бъдат прехвърляни към други водни тела);
- ВТ, които се обособяват в групи, в рамките на които се избират представителни
водни тела, провежда се мониторинг на ротационен принцип в периода на ПУРБ и
резултатите се използват за оценка на състоянието на всички тела от групата.
Критериите за групиране са взаимствани от методика, използвана в Словакия
през първия ПУРБ и допълнена във връзка с целта на нейното прилагане в ИБР:
Наблюдават се отделно всички водни тела (резултатите от мониторинга
не могат да бъдат прехвърляни към други водни тела), които:
- имат установени точкови източници на натиск;
разположени са в непосредствена близост до значими източници на
дифузен натиск;
- представляват водохранилища (питейни язовири);
- водоснабдяват големи населени места (>30000 жители);
принадлежат към равнинни типове реки, тип R14 Суб-средиземноморски
(пресъхващи) реки или дебитът на ПБВ силно варира през годишните сезони и се
наблюдават случаи на пресъхване;
попадат в категория А3 или излизат извън категориите на Наредба 12.
Тези водни тела се изключват временно от групите, докато в две последователни
години не отговорят на изискванията за определяне на категория А2;
в последното ниво на групиране водните тела са единични (не образуват
група). В този случай, ако има повече от 1 ПБВ във водното тяло може да се извършва
мониторинг на ротационен принцип;
водочерпенето с цел ПБВ е преустановено. В този случай не се провежда
мониторинг в периода, в който съоръженията не се експлоатират. При ПБВ, които се
използват за резервно водоснабдяване, мониторингът се провежда през годините,
когато те се включват в експлоатация, но резултатите не се използват при оценката на
цялата група.
Останалите питейни водни тела се разделят на групи по следните критерии
- речни басейни / подбасейни;
- типология;
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СМВТ/естествени водни тела. Тъй като всички речни питейни водни тела
на територията на ИБР са естествени не е необходимо да се извършва разделяне на
този принцип;
наличие и характер на дифузен натиск (селско и горско стопанство,
въздушни емисии).
В резултат на използваните критерии 10 питейни водни тела с 11 ПБВ на
територията на ИБР се наблюдават самостоятелно.
Таблица № 21 Мониторинг на повърхностни питейни водни тела
№

1

2

Код на
защитената
територия

Нов код на
защитената
територия

Нов код на
водното тяло

Име на
водното тяло

BG3DSWMA10

BG3DSWMA900L205

BG3MA900L205

яз. Белмекен

BG3MA800R173

р.Златишка от
извори до гр.
Златица (Кору
дере - ПБВ )

BG3DSWMA17

3

BG3DSWMA800R173

BG3DSWMA800R172

BG3MA800R172

Река
Пирдопска от
извори до гр.
Пирдоп
яз.Голям
Беглик

Водоизточник

1

кан.
Джаферица

2

р. Куру дере

3

р. Санър дере

4

р.Славци

5

яз. Голям
Беглик

4

BG3DSWMA31

BG3DSWMA600L138

BG3MA600L138

5

BG3DSWMA48

BG3DSWMA600L133

BG3MA600L133

Яз. Въча

6

р.Въча

BG3DSWMA900L192

BG3MA900L192

Язовир Батак

7

събирателна
деривация
"Бистрица"*

8

яз. Боровица

9

р. Казаците

10

р. Козма дере

11

яз. Асеновец

6

7

BG3DSWAR04

BG3DSWAR600L025

BG3AR600L025

8

BG3DSWAR08

BG3DSWAR400R037

BG3AR400R037

BG3DSWAR06

BG3DSWAR300R013

BG3AR300R013

BG3DSWTU07

BG3DSWTU700L030

BG3TU700L030

9

10

Яз. Боровица –
ПБВ
Р. Казаците ПБВ
р. Козма дере
(приток на
Буюк дере) до
водохващане
за ПБВ
яз. Асеновец –
ПБВ

Останалите 54 водни тела с 86 ПБВ са обособени в три основни групи, които се
разделят на по-малки групи със сходни характеристики и антропогенен натиск:
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● Старопланинска група – към нея се отнасят 19 питейни водни тела с 21 ПБВ в
Старопланинския масив, които са от тип R3 планински реки и принадлежат към 2 речни
басейна – Марица и Тунджа. Разделят се на следните по-малки групи:
○ Група Тополница – 7 питейни водни тела с 9 ПБВ във водосбора на
р.Тополница с дифузен натиск от селско и горско стопанство и от вероятен натиск от
въздушни емисии от добив и преработка на метални руди. Самостоятелно се
наблюдават 2 водни тела в непосредствена близост до значими източниците на
дифузен натиск от въздушни емисии (водни тела BG3MA800R173 Река Златишка от
извори до гр.Златица и BG3MA800R172 Река Пирдопска от извори до гр.Пирдоп);
○ Група Стряма – 6 питейни водни тела с 6 ПБВ във водосбора на
р.Стряма с дифузен натиск от селско и горско стопанство;
○ Група Тунджа – 6 питейни водни тела с 6 ПБВ в басейна на р.Тунджа с
дифузен натиск от селско и горско стопанство.
● Група Средна гора – 16 водни тела с 22 ПБВ, разположени в Средногорския
масив в басейна на р.Марица с дифузен натиск от селско и горско стопанство. Водно
тяло BG3MA700R151 Река Панова – с.Оборище, което е разположено в непосредствена
близост до производствената площадка на «Асарел Медет» АД се наблюдава
самостоятелно.
○ Група Планински ПБВ. В групата попадат 5 водни тела с 8 ПБВ, които
имат характеристики на тип R3 Планински реки. Водните тела попадат водосбора на
р.Тополница, р.Луда Яна и р. Стряма.
○ Група Полупланински ПБВ. Попадат 11 водни тела с 14 ПБВ от тип R5
Полупланински реки и са разположени във водосборите на р.Тополница, р. Луда Яна,
р.Пясъчник и р. Рахманлийска.
● Рило – Родопска група – 19 питейни водни тела с 43 ПБВ в Рила и Родопите.
Разположени са в два речни басейна – Марица и Арда. Всички се отнасят към тип R3
Планински реки. За тях е характерен дифузният натиск от селско и горско стопанство.
○ Група Рила – 4 водни тела с 9 ПБВ, разположени в Рила в горната част от
басейна на р.Марица;
○ Група Родопи – Марица: 10 водни тела с 23 ПБВ, разположени в
Родопите в басейна на р.Марица;
○ Група Родопи – Арда: 5 водни тела с 11 ПБВ, разположени са в
планинската част от водосбора на р.Арда.
Таблица № 22 Брой на питейните водните тела и питейни водохващания
Основни групи
Старопланинска група

Група Средна гора
Рило-Родопска група

Групи
Група Тополница
Група Стряма
Група Тунджа
Група Средна гора – планински ПБВ
Група Средна гора – полупланински ПБВ
Група Рила
Група Родопи – Марица

Брой
водни тела
7
6
6
5
11
4
10

Брой
ПБВ
9
6
6
8
14
9
23
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Основни групи

Групи

Група Родопи – Арда
Общ брой водни тела и питейни водоизточници

Брой
водни тела
5
54

Брой
ПБВ
11
86

Планирането на програмите за мониторинг в съответните групи от
повърхностни водни тела се извършва по следния подход:
Мрежата за мониторинг в питейните водни тела се състои основно от
мониторингови пунктове за ПБВ, а при възможност и от пунктове, включени в
програмите за мониторинг по РДВ и програмата за вътрешен мониторинг;
В обособените групи се извършва мониторинг на водните тела на
ротационен принцип, като в рамките на ПУРБ във всяко водно тяло трябва да бъде
извършен мониторинг най-малко в продължение на 1 година;
Един път в периода на ПУРБ в избрани представителни пунктове за
мониторинг от всяка група водни тела се извършва анализ на пълния списък от
показатели. В останалите мониторингови пунктове се анализира съкратен списък от
показатели, които са най-индикативни по отношение на наблюдавани отклонения от
категория А2 по Наредба 12;
Резултатите от проведения мониторинг се използват за оценка на
състоянието на всички водни тела в групата;
При наблюдавани отклонения от нормите за категория А2 резултатите се
използват само за водното тяло, в което се наблюдават тези отклонения. Тялото
временно се изключва от общата група водни тела и се наблюдава самостоятелно,
докато в продължение на две години не постигне състояние на водите, съответстващо
на категория А2.
Вж. Приложение №30 Програма за мониторинг на повърхностните
питейни водни тела на територията на ИБР и Приложение № 31 Мониторингова
мрежа на повърхностните питейни водни тела (карта)
4.3.1.1.2. Мониторинг на подземни водни тела, определени като зони за защита
на подземните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване
Програмата за мониторинг на водите в зоните за защита на питейните води за
ПВТ включва водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване, които имат
средноденонощен дебит над 100 м3. Пунктовете от програмата за мониторинг в зоните
за защита на питейни води са част от програмата за контролен и оперативен
мониторинг на подземните води. Мониторингът на химичното състояние в зони за
защита на подземните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване на
територията на Източнобеломорски район обхваща общо 80 броя хидрогеоложки
пунктa. Общият брой на зоните за защита на подземните води, предназначени за
питейно-битово водоснабдяване, които са мониторирани е 36.
Наблюдаваните мониторингови пунктове са помпени станции за питейнобитово 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
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питейно-битови цели. Показателите, които се наблюдават при изпълнението на тази
програма са идентични с гореизброените групи показатели анализирани при
контролния мониторинг в подземните води.
Вж. Приложение №32 Мониторинг на подземни води за питейно-битово
водоснабдяване (карта)

4.3.1.2. Мониторинг по Нитратната директива 91/676/ЕИО (за замърсяване с
нитрати от селскостопански източници)
4.3.1.2.1. Мониторинг – Нитратна директива повърхностни води
Целта на програмата за мониторинг по нитратната директива е да да осигури
информация за състоянието на повърхностните води, както и за провеждане на
мерки за намаляване и предотвратяване на замърсяването на водите в следствие на
селскостопанска дейност.
Мониторинговата мрежа по Нитратната директива на територията на ИБР
през първия ПУРБ бе разширена значително: от 37 пункта (33 реки и 4 язовири) – до
104 пункта (80 реки и 24 язовири). Оптимизирането на програмата за мониторинг
позволи да се осигурят данни за 89 водни тела, разположени в райони с развито
селско стопанство и да се извърши по-детайлна оценка на въздействието от
оказвания натиск.
Параметрите и честота на мониторинг са в съответствие с изискванията на
Нитратната Директива (91/676/ЕИО):
 Реки – нитрати (12 пъти/год) и фосфати (4 пъти/год);
 Езера/язовири – нитрати (12 пъти/год); общ фосфор (4 пъти/год),
Хлорофил А (4 пъти/год), Прозрачност по Секки (4 пъти/год).
Вж. Приложение № 33 Програма за мониторинг на повърхностните води по
Нитратната директива (91/676/ЕИО)
Вж. Приложение № 34 Мониторингова мрежа повърхностни води Нитратна директива (карта)
4.3.1.2.2. Мониторнгова мрежа подземни водни тела – Нитратна директива
Програма за мониторинг на нитрати в подземните води попадащи в нитратно
уязвимите зони се разработват съгласно изискванията на чл.8 (1) от Наредба №2 за
опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници. Мониторингът
на химичното състояние на подземните води в Източнобеломорски район за
докладване по нитратната директива обхваща 121 броя хидрогеоложки пунктa. Общият
брой на подземните водни тела, които са мониторирани е 39.
Вж. Приложение № 35 Програма за мониторинг на подземните води по
Нитратната директива (91/676/ЕИО)
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Вж. Приложение №36 Мониторингова мрежа подземни води - Нитратна
директива (карта)
4.3.1.3. Мониторинг на водни обекти, определени като води за рекреация,
включително определените като зони за къпане съгласно Директива 76/160/ЕИО
Мониторингът на зоните за къпане е организиран с цел да се следи тяхното
състояние и да осигури данни за планиране и провеждане на мерки за намаляване
замърсяването на водите, както и да се предотврати евентуално бъдещо замърсяване.
Обособените зони за къпане на територитята на ИБР се намират в басейна на р.
Арда. В границите на язовирите Кърджали и Студен кладенец са определени три такива
зони за защита на водите, което определя и обхвата на мониторинговата мрежа по
Директива 76/160/ЕИО в Източнобеломорски район.
Таблица № 23 Списък на пунктовете за мониторинг по Директива 76/160/ЕИО
№

Наименование и местоположение на пункта

Код на пункта

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

BG4251615000009002

2 Яз. Кърджали – Плаж 1 (с. Брош)

BG4251606567009001

3 Язовир Студен Кладенец (с. Гняздово)

BG4251615268009003

Мониторингът в зоните за къпане включва извършване на анализи на
микробиологичните параметри в тези зони, а данните за физико-химичните показатели
се осигуряват от близко разположените пунктове от мрежите за опертивен и контролен
мониторинг.
Вж. Приложение № 37 Мониторингова мрежа на зоните за къпане в ИБР
(карта)

4.3.1.4. Програма за мониторинг на качеството на водите за обитаване от риби
и черупкови организми
Данните, необходими за оценка на качеството на водите в ЗЗВ за стопански
ценни видове риби се осигуряват от програмите за мониторинг на водите по РДВ, както
и от програмата за вътрешен мониторинг. Мрежите за мониторинг по тези програми
покрива всички водни тела, като наблюдаваните биологични и физикохимични
параметри осигуряват необходимите данни за извършваните оценки. По тази причина
в рамките на ПУРБ не е разработена самостоятелна мониторингова програма за
оценкта на тези ЗЗВ. В рамките на стартиралата през 2014 г. обществена поръчка за
валидиране на класификационната система за оценка на екологично състояние ще
бъдат предложени конкретни зони, които ще бъдат обект на по-детайлна оценка и в
които могат да се предложат допълнителни пунктове за наблюдение. Получените
резултати от поръчката ще бъдат отразени във финалния вариант на ПУРБ.
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4.3.1.5. Програма за мониторинг на ЗЗВ от Натура 2000 съгласно Директива
92/43/ЕИО за запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и
Директива 79/409/ЕИО за съхранението на дивите птици
Мониторинг на ЗЗВ на ниво защитена зона и защитена територия се извършва в
рамките на техните планове за управление.
Съгласно чл. 29, ал. 2, т. 5 от Закона за биологичното разнообразие плановете за
управление се предвиждат мерки, които включват осъществяване на научни
изследвания, образователна дейност и мониторинг.
Съгласно чл. 57, т. 4 от Закона за защитените територии плановете за
управление съдържат краткосрочни и дългосрочни програми за действия, свързани с
мониторинг на компонентите на околната среда. Дирекциите на националните паркове
и регионалните инспекции по околната среда и водите в своите райони организират
мониторинга на ЗЗВ по „Натура 2000” като основният списък от обекти за мониторинг
включва биологични обекти и абиотични характериски, свързани с води и почви. За
всички обекти са определени и местата за наблюдение, като за по-голямата част има
разработени методики за наблюдение и полеви формуляри за събиране на данните.
Разработена и внедрена е информационна система БИОМОН за въвеждане и
обобщаване на информацията от мониторинга на биологичното разнообразие, който
се извършва на национално ниво.

4.3.2. Оценка на състоянието на зоните за защита на водите
Оценката на състоянието на отделните зони за защита на водите е извършена на
база данните от проведения мониторинг в съответствие с нормативните документи и
утвърдения подход за оценка на състоянието на ЗЗВ.
4.3.2.1. Състояние на питейните води
Подход при оценката на повърхностните питейни водни тела
Състоянието на повърхностните питейни водни тела се определя в зависимост
от категоризацията на водоизточниците, извършена по Наредба № 12 / 2002 г. към
Закона за водите и допълнителни данни от програмите за мониторинг по РДВ и
вътрешен мониторинг. Съгласно Наредба 12 водоизточниците се класифицират в три
категории в зависимост от качеството на водите – А1, А2, А3, като А1 е за най-доброто
качество. В съответствие с категоризацията на водоизточниците състоянието на
водните тела се определя като «добро», когато всички ПБВ във водното тяло се отнасят
към категория А1 или А2. При отклонения в категория А3 и извън категориите се
приема, че състоянието на водните тела е по-лошо от добро.
Оценката на състоянието на зоните за защита се извършва в съответствие с
резултатите за качеството на питейните води, предоставени от Министерство на
здравеопазването. За ИБР данните от провеждания мониторинг на питейните води
показват отклонения в 19 зони за защита на водите по следните показатели:
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микробиологични (ентерококи, колиформи, Escherichia coli, Colony count 22oC), цвят,
мътност, активна реакция pH и манган Mn. По тази причина състоянието на зоните за
защита по Директивата за питейните води в тези 19 зони е определено като по-лошо от
добро.
Регистрираните отклонения в питейните води по посочените показатели са
пряко свързани със състоянието на водопроводната мрежа и пречистването на
питейните води. По тази причина мерките за подобрение на състоянието на ЗЗВ за
повърхностни питейни води е необходимо да се насочат към процеса на пречистване и
експлоатация на водопроводната мрежа.
Резултати от определяне на състоянието на повърхностните питейни водни тела
Оценките на всички ПБВ на територията на ИБР в периода 2012-2014 г. показват,
че те могат да се отнесат към категория А1 и А2, което определя и доброто състояние
на питейните водни тела. За 6 от питейните водни тела е определено умерено
състояние по допълнителни данни от проведен биологичен мониторинг
(макрозообентос) от мрежата за вътрешен мониторинг. Въпреки, че категорията на
водохващанията в тези водни тела отговаря на добро състояние, данните от
допълнителния мониторинг се вземат предвид, тъй като територията на водните тела
включва и водосбори, в които се установява антропогенен натиск и въздействие и като
правило при общата оценка за състоянието на водното тяло се вземат предвид полошите резулатати за екологично състояние.
В Приложение №38 Състояние на повърхностните питейни водни тела в
ИБР са представени резултатите от определяне категорията на водоизточниците,
оценка на състоянието на повърхностните питейни водни тела и зоните за защита на
питейните води от повърхностни водоизточници по данни от мониторинга до 20122014 г.
Резултатите от извършената оценка са представени в табличен вид и са
изобразени на карта в Приложение № 39 Оценка на състоянието на
повърхностните питейни водни тела в ИБР (карта)
Таблица № 24 Състоянието на повърхностните питейни водни тела

Групи
Старопланинска
група
Група Средна гора

Рило-Родопска
група

Подгрупи
Тополница
Стряма
Тунджа
Средна гора –
планински ПБВ
Средна гора –
полупланински ПБВ
Рила
Родопи – Марица
Родопи – Арда

Състояние на
водните тела
Добро
Недобро
Неизвестно
7
0
0
5
0
1
6
0
0
4
0
1

Категория на ПБВ
А1/А2

А3/и.к

9
5
6
7

0
0
0
0

Неизвестна
0
1
0
1

10

0

1

13

0

1

4
10
5

0
0
0

0
0
0

9
23
11

0
0
0

0
0
0
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Питейни водни тела, наблюдавани
самостоятелно
Общ брой водни тела и питейни
водоизточници

8

0

2

9

0

2

59

0

5

92

0

5

Резултатите от оценката показват подобрение на състоянието в сравнение с
първия ПУРБ - както на водните тела (92% в добро състояние и 8% в неизвестно) така и
в категорията на водоизточниците (95% в категория А1/А2 и 5% с неопределена).
Доминират водизточниците в категория А2 – 86 ПБВ (88%), а водоизточниците в
категория А1 са 7 бр. (7%).
Подход при оценката на ПВТ, определени като зони за защита на подземните води,
предназначени за питейно-битово водоснабдяване.
Оценката на химичното състояние на ПВТ, определени като зони за защита
на подземните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване е
представена в две категории – добро и лошо.
Оценката е извършена с тест: «Влошаване на качествата на подземните води,
предназначени за питейно-битово водоснабдяване», който е част от «Подход за оценка
на химичното състояние на подземните водни тела»1.
Всички ПВТ на територията на Източнобеломорски район са определени като
зони за защита на подземните води, предназначени за питейно-битово
водоснабдяване. Анализирани са резултатите от мониторинга на химичното състояние
в тези зони за защита на подземни води, предназначени за питейно-битово
водоснабдяване. Идентифицирани са промените в качеството на необработените
подземни води в точката на водочерпене за питейно-битово водоснабдяване
вследствие на антропогенно въздействие.
Оценката е извършена спрямо максималната стойност от Приложение № 1 към
чл. 3, т. 2 на Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за
питейно-битови цели, като средно годишните концентрации на съответните вещества
са сравнени със стандарта за качество на питейните води и прагова стойност.
Дадено подземно водно тяло е определено в добро химично състояние,
когато във всички водовземни съоръжения/системи, чрез които се черпи вода за
питейно-битово водоснабдяване данните от мониторинга на необработената вода
показват, че:
 не е превишен стандарта за качество на питейните води и прагова стойност за
нито едно от замърсяващите вещества или показатели на замърсяване и не се налага
пречистване при производството на питейна вода;

1

http://www.moew.government.bg/?show=html&hid=187
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 не е налице тенденция за повишаване на концентрацията за нито едно от
замърсяващите вещества или показатели на замърсяване със стойности близки до
75% праговите стойности.
Дадено подземно водно тяло е определено в лошо химично състояние когато в
едно или повече водовземни съоръжения/системи, чрез които се черпи вода за
питейно-битово водоснабдяване данните от мониторинга на необработената вода
показват, че:
 е превишен стандарта за качество на питейните води и прагова стойност за
едно или повече от замърсяващите вещества или показатели на замърсяване и се
налага пречистване при производството на питейна вода и/или
 е налице значима и устойчива тенденция за повишаване на концентрацията за
едно или повече от замърсяващите вещества или показатели на замърсяване със
стойности около и над 75% от праговите стойности.
В 15 бр. зони за защита на подземни води, предназначени за питейно-битово
водоснабдяване се наблюдават средно годишни концентрации над стандарт за
качество на питейни води (максимална стойност от Приложение № 1 към чл. 3, т. 2 на
Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови
цели) и прагови стойности на определени наблюдавани показатели. Общо те са:
нитрати, фосфати, магнезий, хлориди, амониеви йони, желязо, манган, калций, твърдост
(обща), натрий, обща алфа-активност, сулфати, естествен уран, олово.
Резултати от определяне на състоянието на ПВТ, определени като зони за
защита на подземните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване:
Всички подземни водни тела в ИБР са определени като зони за защита на
подземните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване.
Резултатите от извършената оценка са представени в табличен вид по-долу и на
карта в Приложение №40 Резултати от мониторинга на подземни води за
питейно-битово водоснабдяване (карта)
Таблица № 25 Химично състояние на зони за защита на подземните води,
предназначени за питейно-битово водоснабдяване в ИБР

№

Водоносен хоризонт

Общ брой зони
за защита на
подземните
води,
предназначени
за питейнобитово
водоснабдяване

Химично състояние на зони за
защита на подземните води,
предназначени за питейнобитово водоснабдяване
Добро

Лошо

1

Порови води в Неоген - Кватернер

16

7

9

2

Порови води в Неоген

3

2

1

3

Пукнатинни и карстови води в Палеоген -

10

6

4
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Неоген
4

Пукнатинни води в Креда

3

3

0

5

Карстови води в Триас

5

4

1

6

Пукнатинни и карстови води в Протерозой

11

11

0

Таблица № 26 Списък на зони за защита на подземните води, предназначени за
питейно-битово водоснабдяване (ПВТ) в лошо химично състояние в ИБР
№

Код на ЗЗВ

Код на ПВТ

Наименование ПВТ

1

BG3DGW000000Q004

BG3G000000Q004

2

BG3DGW00000NQ005

BG3G00000NQ005

3

BG3DGW00000NQ006

BG3G00000NQ006

4

BG3DGW00000NQ009

BG3G00000NQ009

Порови води в Неоген - Кватернер - Хасково

5

BG3DGW000000Q012

BG3G000000Q012

Порови води в Кватернер - Марица Изток

6

BG3DGW000000Q013

BG3G000000Q013

Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина

7

BG3DGW00000NQ015

BG3G00000NQ015

Порови води в Неоген - Кватернер - СливенскоСтралджанска област

8

BG3DGW000000Q017

BG3G000000Q017

9

BG3DGW00000NQ018

BG3G00000NQ018

10

BG3DGW000000N014

BG3G000000N014

Порови води в Кватернер - Ямбол - Елхово
Порови води в Неоген - Кватернер - Пазарджик Пловдивския район
Порови води в Неоген - Ямбол - Елхово

11

BG3DGW0000PgN019

BG3G0000PgN019

Порови води в Палеоген - Неоген - Марица Изток

12

BG3DGW0000PgN026

BG3G0000PgN026

Карстови води - Чирпан - Димитровград

13

BG3DGW0PzK2Pg027

BG3G0PzK2Pg027

Пукнатинни води - масив Шипка - Сливен

14

BG3DGW00000Pg028

BG3G00000Pg028

Пукнатинни води - Източно Родопски комплекс

15

BG3DGW0000T12034

BG3G0000T12034

Карстови води - Тополовградски масив

Порови води в Кватернер - Твърдишка котловина
Порови води в Неоген - Кватернер - Сунгурларско Карнобатска котловина
Порови води в Неоген - Кватернер - Ихтиманска
котловина
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Фигура № 9 Химично състояние на зони за защита на подземните води,
предназначени за питейно-битово водоснабдяване в ИБР
Химично състояние на зони за защита на подземните
води, предназначени за питейно-битово
водоснабдяване

лошо
31%

добро
69%

4.3.2.2. Мониторинг – нитратна директива
Мониторингът по нитратната директива цели да установи влиянието на
селскостопанските дейности върху повърхностните и подземни води.
Подход при оценката на пунктовете за повърхностни води
Оценката за състоянието на пунктовете за мониторинг за повърхностни води е
за нитрати, като са съпоставени с критерий 50мг/л в съответствие с Наредба № 2/
13.09.2007 год. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски
източници.
Резултати от оценката на пунктовете за повърхностни води
В пункт р. Дереорман-устие, включен в Програмата за мониторинг на нитрати в
повърхностни води и еутрофикация на повърхностни води (Заповед №635/13.08.2013г.
на Министъра на околната среда и водите) за периода 2013-2014г. са установени пет
еднократни превишавания на нормата от 50мг/л нитрати, но средногодишната
стойност е под тази граница.
В част от пунктовете (р.Боадере-устие, р.Мусачева с.Мусачево, р.Азмака-устие,
р.Омуровска с.Крушево), включени в Програмата за оперативен мониторинг (Заповед
№РД-182/26.02.2013г. на Министъра на околната среда и водите) са установени
еднократни превишавания на нормата от 50мг/л нитрати.
Подход при оценката на пунктовете за подземни води
Оценката на пунктовете за подземни води за докладване по Нитратната
Директива (91/676/ ЕИО) е извършена по критерия “съдържание на нитрати с
концентрация по-голяма от 50 mg/l” съгласно Наредба № 2/13.09.2007 год. за опазване
на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници в пунктове за
мониторинг на подземни води съгласно Заповед № РД-635/13.08.2013г. за провеждане
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на мониторинг на повърхностни и подземни води във връзка с чл.8 и чл.18 от
горецитираната наредба, като:
● за МП, включени в мрежата на НСМОС бе изчислено средногодишно
съдържание на нитрати през 2014 година;
● за МП, в които се провежда собствен мониторинг са използвани резултатите
от установеноте съдържание на нитрати над 50 mg/l през 2014 година (пробонабиране
– веднъж годишно), а в един мониторингов пункт за собствен мониторинг е изчислено
средногодишно съдържание, защото пробонабирането е 2 пъти годишно.
Резултати от оценката на пунктовете за подземни води и на подземни водни
тела по отношение на съдържанието на нитрати
Резултатите от оценката на пунктовете за подземни води и на подземни водни
тела по отношение на съдържанието на нитрати през 2014 година показвват следното:
 в 14 мониторингови пункта от националната мониторингова мрежа (в 10 бр.
подземни водни тела) се фиксират средногодишни съдържания на нитрати над 50 mg/l
– от 1 до близо 10 пъти превишение;
 в 2 мониторингови пункта (в 2 бр. подземни водни тела) от мрежата за
собствен мониторинг се фиксират съдържания на нитрати над 50 mg/l.

Таблица № 27 Съдържание на нитрати в мониторингови пунктове за подземни
води по Нитратната директива (91/676/ЕИО) на територията на
Източнобеломорски район през 2014 година

№

Код на пункта

Наименование на
пункта

Код на ПВТ

Мониторингов
пункт със
средногодишно
съдържание на
нитрати над 50
mg/l през 2014

1

BG3G000000NMP044

Бояново, ПС Кладенец,

BG3G000000N014

н.з.

2

BG3G000000NMP045

Малък манастир, ПС
- дренаж,

BG3G000000N014

137,49

3

BG3G000000NMP046

Маломир, Кладенец
ПС - ПБВ,

BG3G000000N014

н.з.

4

BG3G000000NMP118

Елхово, ПС - ПБВ
"Фазанария"

BG3G000000N014

н.з.

5

BG3G000000NMP119

Меден кладенец,

BG3G000000N014

82,75

Мониторингов
пункт със
съдържание на
нитрати над 50
mg/l през 2014

77

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

№

Код на пункта

Наименование на
пункта
ПС1 - Кладенец

Код на ПВТ

Мониторингов
пункт със
средногодишно
съдържание на
нитрати над 50
67,5
mg/l през 2014

6

BG3G000еN12MP124

Генерал Инзово, ПС
"Генерал Инзово" Извор

7

BG3G000000QMP001

Пирдоп, Сондаж

BG3G000000Q001

н.з.

8

BG3G0000AQHMP002

Карлиево, Дренаж
"Студен кладенец"

BG3G000000Q001

н.з.

9

BG3G000000QMP011

Твърдица, Кладенец

BG3G000000Q004

79,5

10

BG3G000000QMP139

Гурково,
сондаж - ТК-1

BG3G000000Q004

н.з.

11

BG3G000000QMP013

Шивачево, Сондаж 4

BG3G000000Q004

н.з.

12

BG3G0000AQHMP024

Странджево
(Маджарово),
шахтов кладенец

BG3G000000Q010

н.з.

13

BG3G0000AQHMP025

Странджево
(Маджарово),
дренаж

BG3G000000Q010

н.з.

14

BG3G0000AQ2MP027

Симеоновград,
Кладенец ПС

BG3G000000Q012

н.з.

15

BG3G000000QMP028

Хан Аспарухово, ПС ПБВ - 5 Сондажа

BG3G000000Q012

н.з.

16

BG3G000000QMP029

Стара Загора, 2
Сондажа - ПС

BG3G000000Q012

65,4

17

BG3G0000AQHMP034

Куртово Конаре,
Сондаж

BG3G000000Q013

н.з.

18

BG3G0000AQ3MP035

Скобелево,
Кладенец - ПС

BG3G000000Q013

н.з.

19

BG3G000000QMP082

Раковски, Сондаж
№8

BG3G000000Q013

н.з.

20

BG3G000prQpMP122

Пловдив - КЦМ, ШК
1 – КЦМ

BG3G000000Q013

52,33

21

RG31520320_1

ТК - с. Поповица,
общ. Садово

BG3G000000Q013

BG3G000000N014

Мониторингов
пункт със
съдържание на
нитрати над 50
mg/l през 2014

Няма анализи
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№

Код на пункта

Наименование на
пункта
Окоп, Кладенец - ПС
(само за с.Окоп)

Код на ПВТ

22

BG3G000000QMP051

23

BG3G000000QMP052

Елхово, Кладенец
ПС - ПБВ

BG3G000000Q017

Мониторингов
пункт със
средногодишно
н.з.
съдържание на
нитрати над 50
mg/l през
н.з. 2014

24

BG3G000000QMP126

Ханово, Група
"Скалица" - ПС
"Ханово" - Сондаж

BG3G000000Q017

н.з.

25

BG3G0000AQHMP053

Момково, Кладенец
- ПС-ПБВ

BG3G000000Q048

н.з.

26

BG3G0000AQHMP054

Харманли, Кладенец

BG3G000000Q048

н.з.

27

RG31520040_1

ШК - гр. Харманли,
общ. Харманли

BG3G000000Q048

28

BG3G00000K2MP069

Оборище, Сондаж
на савоизлив

BG3G00000K2029

н.з.

29

BG3G00000K2MP070

Стара Загора, Извор
"Горен Бешбунар"

BG3G00000K2030

н.з.

30

BG3G00000K2MP071

Съдийско поле,
Дренаж

BG3G00000K2030

н.з.

31

BG3G00000K2MP072

Седларево, Извор

BG3G00000K2031

н.з.

32

BG3G00PRQPHMP009

Слатина, Шахтов
Кладенец

BG3G00000NQ002

н.з.

33

BG3G0000AQHMP004

Бегунци, ПС-3
Кладенеца+1Сондаж

BG3G00000NQ002

н.з.

34

RG31530197_1

ТК - с. Домлян, общ
Карлово

BG3G00000NQ002

35

BG3G000000QMP006

Казанлък, Сондаж 2
- северен

BG3G00000NQ003

н.з.

36

BG3G000000QMP007

Долно Сахране,
Кладенец

BG3G00000NQ003

н.з.

37

BG3G000000QMP008

Тулово, Сондаж

BG3G00000NQ003

н.з.

38

BG3G000000QMP010

Николаево, Сондаж
№1

BG3G00000NQ003

н.з.

39

BG3G000000QMP014

Карнобат, Кладенец

BG3G00000NQ005

н.з.

BG3G000000Q017

Мониторингов
пункт със
съдържание на
нитрати над 50
mg/l през 2014

Няма анализи

Няма анализи
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№

Код на пункта

Наименование на
пункта
Лепков

Код на ПВТ

40

BG3G000000NMP015

Чубра, ТК - 3

BG3G00000NQ005

41

BG3G000000QMP016

Сунгурларе, Сондаж

BG3G00000NQ005

Мониторингов
пункт със
средногодишно
съдържание на
н.з.
нитрати над 50
mg/l през
н.з. 2014

42

BG3G000000QMP017

Ихтиман, ПС Сондаж

BG3G00000NQ006

н.з.

43

BG3G000000QMP121

Костенец, каптаж

BG3G00000NQ007

н.з.

44

BG3G000000QMP018

Велинград, Сондаж

BG3G00000NQ008

н.з.

45

BG3G00AHN12MP019

Хасково, Сондаж №
3, ПС-ПБВ "Хасково 1"

BG3G00000NQ009

н.з.

46

BG3G00AHN12MP020

Малево, шахтов
кладенец

BG3G00000NQ009

н.з.

BG3G00AHN12MP021

Хасково-Източна
зона, ПС - ПБВ - 15
Сондажа

BG3G00000NQ009

н.з.

48

BG3G0000AQHMP022

Брягово, ПС - 3
Кладенеца + 6
Сондажа

BG3G00000NQ009

н.з.

49

BG3G000000NMP023

Узунджово, ПС-нова

BG3G00000NQ009

н.з.

50

BG3G000000QMP047

Калояново, ПС - ПБВ

BG3G00000NQ015

н.з.

51

BG3G000000QMP048

Речица, ПС - ПБВ Сондаж.

BG3G00000NQ015

н.з.

52

BG3G000000QMP049

Стралджа, ПС - 5
Сондажа, з.Поливна
техника

BG3G00000NQ015

490,75

53

BG3G000000QMP050

Чокоба, шахтов
кладенец

BG3G00000NQ015

76,25

54

BG3G000000QMP031

Септември - гара,
Сондаж

BG3G00000NQ018

н.з.

55

BG3G000000QMP032

Борец, ПС - Сондаж

BG3G00000NQ018

н.з.

56

BG3G0000AQHMP033

Белозем, 3
Сондажа- ПС

BG3G00000NQ018

н.з.

47

Мониторингов
пункт със
съдържание на
нитрати над 50
mg/l през 2014
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№

Код на пункта
BG3G0000AQHMP036

Наименование на
пункта
Първомай, Сондаж

57

BG3G00000NQ018

58

BG3G000000QMP037

Ивайло, ПС-ПБВ

BG3G00000NQ018

59

BG3G000000QMP039

Мало Конаре,
Сондаж

BG3G00000NQ018

Мониторингов
пункт със
н.з.
средногодишно
съдържание на
н.з.
нитрати над 50
mg/l през 2014
н.з.

60

BG3G000000QMP040

Труд, 4 Сондажа - ПС
- ПБВ

BG3G00000NQ018

н.з.

61

BG3G000PRQHMP038

Пловдив - КЦМ,
Сондаж - №10 - КЦМ

BG3G00000NQ018

н.з.

62

BG3G000000QMP043

Брани поле, ПС-ПБВ

BG3G00000NQ018

52,25

63

BG3G00000N2MP055

Гелеменово, ТК сондаж, ПС

BG3G00000NQ018

н.з.

64

BG3G000000NMP056

Пловдив, ПС-ПБВ

BG3G00000NQ018

н.з.

65

BG3G000000NMP057

Православен, ПСПБВ -тр.кл.

BG3G00000NQ018

н.з.

66

BG3G00aprQpMP123

Пловдив, ТК №1 "Мовенди"

BG3G00000NQ018

н.з.

BG3G00000PGMP092

Паничково, Извор
под разклона за
с.Паничково

BG3G00000PG028

н.з.

BG3G0000APTMP098

Голямо Белово,
Извор "Мердевен
2", ВиК Белово

BG3G00000PT037

н.з.

BG3G0000APTMP099

Беден , Извор НИМХ № 39а,
Каптиран карстов
извор

BG3G00000PT039

н.з.

BG3G00000PTMP100

Мугла, Извор НИМХ № 336,
Карстов Извор

BG3G00000PT039

н.з.

71

BG3G0000APTMP101

Ерма река, Извор
"Главата", ВиК
Смолян

BG3G00000PT040

н.з.

72

BG3G00000PTMP076

Бачково, Извор
"Клувията"

BG3G00000PT041

н.з.

67

68

69

70

Код на ПВТ

Мониторингов
пункт със
съдържание на
нитрати над 50
mg/l през 2014
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№

Код на пункта

Наименование на
пункта
Лъки, Извор
"Горанска падина"

73

BG3G0000PEFMP103

74

BG3G0000APTMP104

Неделино, Извор
"Мързян 1-3"

BG3G00000PT042

Мониторингов
пункт със
средногодишно
н.з.
съдържание на
нитрати над 50
mg/l през
н.з. 2014

75

BG3G0000APTMP105

Смолян, Каптиран
карстов извор
"Свети Иван", ВиК С

BG3G00000PT043

н.з.

76

BG3G00000PtMP128

Бенковски, Сондаж двор Дако Мечкаров

BG3G00000PT044

н.з.

77

BG3G00000PTMP106

Ихтиман, Извор в
центъра на махала
Белица на
гр.Ихтиман

BG3G00000PT044

н.з.

78

BG3G00000PTMP077

Чепеларе, Каптиран
карстов извор
"Свети Дух"

BG3G00000PT046

н.з.

79

BG3G00000PTMP080

Дрангово, Извор

BG3G00000PT046

н.з.

80

BG3G00000PTMP081

Рудозем, Извор
"Серафимовско
дере"

BG3G00000PT046

н.з.

81

BG3G00000PTMP116

Батак, извор р.Стара
Лет.Цигов Чарк

BG3G00000PT047

н.з.

82

BG3G000000ТMP073

Остра могила,
Дренаж

BG3G00000T2032

н.з.

83

BG3G00000PGMP078

Смолян, кв.Райково,
извор "Бралото",
ВиК Смолян

BG3G0000PG3021

н.з.

84

BG3G000000NMP058

Опан, ПС - ПБВ - 5
Сондажа

BG3G0000PGN019

60,75

85

BG3G000000NMP060

Овчи кладенец, ПС Сондаж

BG3G0000PGN019

96,25

86

BG3G00000PGMP061

Фотиново, Извор
"Шалварище"

BG3G0000PGN020

н.з.

87

BG3G00000PGMP062

BG3G0000PGN020

н.з.

Брацигово, Два
извора - СШ, м-т

Код на ПВТ
BG3G00000PT041

Мониторингов
пункт със
съдържание на
нитрати над 50
mg/l през 2014
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№

Код на пункта

Наименование на
пункта
"Студената вода"

Код на ПВТ

Мониторингов
пункт със
средногодишно
съдържание на
нитрати
н.з.над 50
mg/l през 2014

Мониторингов
пункт със
съдържание на
нитрати над 50
mg/l през 2014

88

BG3G0000PG3MP064

Рупките, КладенциПС - ПБВ

BG3G0000PGN026

89

BG3G0000PG2MP065

Партизанин, извор
Халка бунар

BG3G0000PGN026

н.з.

90

BG3G0000PG2MP088

Хасково, Сондажи
на КГМР на
Мотописта

BG3G0000PGN026

н.з.

91

BG3G00000PGMP117

Великан, Сондаж,
дом Ангел Тенев

BG3G0000PGN026

154,25

92

BG3G00000T2MP074

Кап. Петко войвода,
Славков извор

BG3G0000T12034

62,75

93

BG3G00000T1MP075

Питово, извор
"Текиря"

BG3G0000T13035

142,67

94

BG3G000PTPGMP079

Кандилка, Извор в
ПС "Кандилка", Вик
Кърджали

BG3G00PTPG2023

н.з.

95

BG3G0000APTMP063

Камилски дол,
Извор - ПС

BG3G00PTPG2024

н.з.

96

BG3G000000KMP091

Конаре, Извор
"Янкова колиба",
северно от с.Конаре

BG3G0PZK2PG027

н.з.

97

BG3G00000K2MP120

Гълъбинци, ПС - ПБВ
- Сондаж 2

BG3G0PZK2PG027

н.з.

98

RG31590067_1

ТК - с. Царацово,
общ. Марица

BG3G000000Q013

99

RG0498_4

СК №4 - гр. Пловдив,
общ. Пловдив

BG3G000000Q013

100

RG0098_1

СК - с. Дълбок извор,
общ. Първомай

BG3G00000NQ018

Няма анализи

101

RG300541_1

СК-1 - с. Каравелово
, общ. Карлово

BG3G00000NQ002

Няма анализи

102

RG300997_1

ТК-1 - с. Христо
Даново, общ.

BG3G00000NQ002

Няма анализи

Няма анализи

70,1
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№

Код на пункта

103

RG31530185_1

СК - с. Цалапица,
общ. Родопи

BG3G000000Q013

104

RG31520027_1

ТК - гр. Брезово,
общ. Брезово

BG3G00000NQ018

Няма анализи

105

RG31520042_1

ТК - с. Старо
Железаре, общ.
Хисар

BG3G000000Q013

Няма анализи

106

RG0908_1

СК-9 - с.Бенковски,
общ. Марица

BG3G00000NQ018

Няма анализи

107

RG1003_1

ТК - с.Куртово
конаре, общ.
Стамболийски

BG3G000000Q013

н.з.

108

RG31530137_1

ТК - гр.
Стамболийски, общ.
Стамболийски

BG3G00000NQ018

н.з.

109

RG300736_1

ТК-1 - гр.Асеновград,
общ. Асеновград

BG3G00000NQ018

Няма анализи

110

RG31520019_1

ТК - с. Браниполе,
общ. Родопи

BG3G00000NQ018

64

111

RG300207_1

ЕТК-1 - гр.Стара
Загора, общ. Стара
Загора

BG3G00000K2030

Няма анализи

112

RG300855_1

ШК-1 - с.Кортен,
общ. Нова Загора

BG3G000000Q012

Няма анализи

113

RG300452_1

ЕТК-1 - гр.Стара
Загора, общ. Стара
Загора

BG3G00000K2030

Няма анализи

RG300452_2

ЕТК-2 - гр.Стара
Загора, общ. Стара
Загора

BG3G00000K2030

Няма анализи

115

RG300452_3

ЕТК-3 - гр.Стара
Загора, общ. Стара
Загора

BG3G00000K2030

Няма анализи

116

RG0346_1

BG3G000000Q017

Няма анализи

114

Наименование на
пункта
Карлово

ТК-1 - гр.Ямбол,

Код на ПВТ

Мониторингов
пункт със
средногодишно
съдържание на
нитрати над 50
mg/l през 2014

Мониторингов
пункт със
съдържание на
нитрати над 50
mg/l през
н.з. 2014
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№

Код на пункта

Наименование на
пункта
общ. Ямбол

Код на ПВТ

Мониторингов
пункт със
средногодишно
съдържание на
нитрати над 50
mg/l през 2014

Мониторингов
пункт със
съдържание на
нитрати над 50
mg/l
Нямапрез
анализи
2014

117

RG0346_2

ТК-2 - гр.Ямбол,
общ. Ямбол

BG3G000000Q017

118

RG31520007_1

ТК1 - с.Гергевец,
общ. Сливен

BG3G00000NQ015

Няма анализи

119

RG300779_1

ТК-1 - гр.Хасково,
общ. Хасково

BG3G00000NQ009

Няма анализи

120

RG300975_1

КИ “Палагачевия
извор” - гр.Смолян,
общ.Смолян

BG3G0000Pg3021

Няма анализи

121

RG31520006_1

ТК1 - с.Зимен, общ.
Карнобат

BG3G00000NQ005

н.з.

Забележка: н.з. – няма завишение

Приложение№ 41 Резултатите от мониторинговата
подземните води в ИБР – нитратна директива (карта)

мрежа

на

4.3.2.3. Оценка на състоянието на зоните за къпане
Подход при оценката на зоните за къпане
Оценката за състоянието на пунктовете за мониторинг на зоните за къпане е
направена съгласно изискванията на Наредба № 5 от 2012 г. за управление качеството
на водите за къпане. Поради факта, че през последните години РЗИ извършват
мониторинг само но микробиологични показатели при извършване на оценката са
използвани данни от проведен физикохимичен мониторинг от НСМОС в района на
зоните на къпане.
Резултати от оценката на пунктовете за зоните за къпане
Съгласно Наредба №5 от 2008 г. за управление качеството на водите за къпане
оценката на зоните за къпане се извършва по микробиологични показатели.
Състоянието на зоните се оценя в 4 категории: лошо, незадоволително, добро и
отлично. По данни от проведения мониторинг през 2014 г. и на предходните три сезона
в учредените зони за къпане в акваторията на яз.Кърджали и яз.Студен кладенец не са
констатирани отклонения от определените стандарти и състоянието е определено като
«отлично».
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Таблица № 28 Резултати от мониторинга на зоните за къпане в ИБР за
2014 година
№

Наименование и местоположение на
пункта

1

Язовир Кърджали – Плаж 2 (с.
Главатарци)

2
3

Код на пункта

Код на ПВТ

Състояние

BG4251615000009002

BG3AR570L021

отлично

Язовир Кърджали – Плаж 1 (с. Брош)

BG4251606567009001

BG3AR570L021

отлично

Язовир Студен Кладенец (с. Гняздово)

BG4251615268009003

BG3AR350L010

отлично

4.3.2.4. Оценка на качеството на водите за обитавене от стопански ценни
видове риби
Подход при оценката на водите за обитавене от стопански ценни видове риби
Оценката за състоянието е извършена в съответствие с изискванията на Наредба
4 от 2000 г. за качеството на водите за обитаване от риби и черупкови организми, като
е определено дали качеството на водите във всяко водно тяло отговаря на
изискванията за шаранови или пъстървови реки. При изпълнение на обществената
поръчка за валидиране на класификационната система за оценка на екологично
състояние ще бъдат предложени конкретни ЗЗВ за опазване на стопански ценни
видове риби и предложени критерии за оценката на тяхното състояние. Резултатите от
поръчката ще бъдат отразени във финалния вариант на ПУРБ.
Резултати от оценката на качеството на водите за обитаване от риби
Резултатите от извършената оценка показват, че водите в 210 водни тела (175
Реки и 35 езера/язовири) отговарят на изискванията на Наредба 4. При останалите 42
водни тела се обелязват отклонения от нормите в наредбата по следните показатели:
БИ, Разтворен O2, Неразтворени вещества, БПК5, NH4, NO2, P, Pb, Cu, Zn за реките и pH,
Неразтворени вещества, БПК5, NH4, NO2, Р за езерата/язовирите.
Пълните резултати от оценката са представени в Приложение № 42 Таблица с
резултатите от проведенато оценка за качеството на водите за обитаване от
стопански ценни видове риби (реки и езера) и Приложение № 43 Оценка на
качеството на водите за обитаване от риби (карти – реки и езера)

4.3.2.5. Оценка на природозащитния статус на ЗЗВ от Натура 2000
Подход при оценката на състоянието на ЗЗВ
Настоящият подход е обвързан с извършената оценка на благоприятния
природозащитен статус на видовете и природни местообитания по проект „Картиране
и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове –
фаза І”.
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Алгоритъм за определяне на състоянието на ЗЗВ, които са защитени зони,
съгласно Директива 92/43/ЕИО на Съвета за опазване на естествените местообитания
и на дивата флора и фауна:
Състоянието на защитените зони се определя в три степени: „благоприятно”,
«неблагоприятно – незадоволително състояние» и «неблагоприятно – лошо
състояние”.
Използва се таблица Приложение 1 от „Критерии и подходи за определяне на
зони за защита на водите и техните цели, свързани с водозависими видове и
местообитания” с нанесено състоянието на видове и природни местообитания предмет
на опазване в конкретни защитени зони от „Натура 2000” на ниво защитена зона1.
От докладите към защитената зона в информационата система на „Натура
2
2000” се извършва проверка дали БПС на вида или местообитанието е определено
като неблагоприятно по параметри свързани с води 3 . Ако БПС е определено като
неблагоприятно по параметър, който не е свързан с води, съответният вид или
местообитание се счита, като благоприятно състояние. При наличие на повече от един
вид или местообитание, оценени по вид критерии който е свързан с води и оценката е
различна, за оценка на съответната зона се приема най-ниската оценка на БПС.

Алгоритъм за определяне на състоянието на ЗЗВ, които са защитени зони,
съгласно Директива 2009/147/ЕИО на Съвета относно опазването на дивите птици:
Състоянието на защитените зони, по директивата за mтиците се определя само
при наличие на план за управление.
Алгоритъм за определяне на състоянието на ЗЗВ, които са защитени територии
съгласно Закона за защитени територии (ЗЗТ):
За защитените територии не се извършва определяне на състоянието им.

1

2

http://www.moew.government.bg/files/file/Water/PURB/Podhodi/SWB_ZZV_celi_Natura_2000_ZT.pdf,
http://natura2000.moew.government.bg

3

*Параметри свързани с води: Безпокойство, бракониерство (отнася се само за сечи на крайречна растителност);
Водни количества; Екологичен статус на водното тяло по биологични параметри съгласно РДВ; Електропроводимост;
Еутрофикация; Замърсяване – хронично или залпово; Замърсяване;
Зарибяване на водоеми; Кислородно
насищане; Корекция изправяне на речните участъци – изправяне на течението, наличие на диги, бродове,
облицоване на брегове; Морфологични изменения; Почистване на речните корита; Почвена влага;Промишлено и
битово замърсяване, вкл. и увеличаване на нивото на биогени (еутрофикация); Промяна на водния режим;
Сапробност (Български биотичен индекс); Скорост на течението; Строителство на хидротехнически съоръжения,
промяна на брега; Фрагментация в рамките на местообитанието (отнася се за фрагментация на реки за водни
организми); Характер на дънния субстрат – участъци с естествено каменисто дъно; Характер на дънния субстрат –
участъци с песъкливо - тинесто дъно; Хидрологични изменения; Хидромелиоративни съоръжения, свързани с
промяна на водния режим на водоемите; Азот; Фосфор;

87

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

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

88

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

4.4. ОЦЕНКА НА ЕФЕКТА ОТ МЕРКИТЕ В ПЪРВИЯ ПУРБ
Оценката на ефекта от мерките, приложени в периода на първия цикъл на ПУРБ
за повърхностни и подземни водни тела e извършена в съответствие с етапите, описани
в приетия Подход за определяне на ефекта от изпълнението на мерките, заложени в
ПУРБ1
Количествената оценка на ефекта от изпълнението на мерките е извършена на
база на промените в състоянието в периода 2009 – 2014 г. (отразено в съответствие с
класификацията, използвана в РДВ (H-отлично, G-добро, M-умерено, P-лошо, B-много
лошо) на базата на показателите, за които е постигнат положителния ефект, като е
посочена причината за постигнатия ефект - промени в стойностите на параметрите или
в методологията за оценка. При оценката на ефекта са взети предвид мерките,
изпълнени до края на 2013 г., за които се предполага, че могат да окажат положителен
ефект върху състоянието на водните тела през 2014 г.
Аспектите на извършената оценка включват:
Преглед на планираните мерки на ниво водно тяло и идентифициране на
елементите за качество, съответно параметрите, индикативни за типа натиск, за който
е планирана всяка мярка.
Анализ за изпълнените мерки и постигнатите промени в състоянието на водните
тела (за показателите в по-лошо от добро състояние);
Анализ на причините за положителните промени в състоянието на водните тела,
в които не е отбелязано изпълнение на конкретни мерки;
Анализ на причините за отсъствие на положителни промени в състоянието на
водните тела в съответствие с резултатите от изпълнението на програмите от мерки;
Анализ на констатирани негативни промени в състоянието на водните тела и
причините, които са предизвикали този процес.
Като приложения в табличен вид за повърхностни и подземни води са
представени списъци на водните тела с изпълнени мерки, за които е констатиран
положителен ефект върху тяхното състояние (химично и екологично за повърхностни
води и химично за подземни води). Представен е списък и на водните тела с негативни
промени в състоянието и идентифицирания натиск.

1

http://www.moew.government.bg/files/file/Water/PURB/Podhodi/Podhod_Efekt_merki_.pdf

89

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

4.4.1. Оценка на ефекта от мерките за повърхностни води
4.4.1.1. Елементи за качество, за които са планирани мерки в първия ПУРБ
При подготовката на първия ПУРБ 207 водни тела са определени в по-лошо от
добро екологично състояние. Водеща роля при оценката имат физикохимичните и
биологични елементи за качество, чийто дял е изравнен:
 ФХ елементи – 105 ВТ;
 биологични елементи – 102 ВТ.
Поради липсата на биологичен мониторинг в стоящи води ФХ елементи
доминират при оценката на водните тела от категория „езера”, а също и в телата за
питейно-битово водоснабдяване. За категория реки, където се извършва рутинен
биологичен мониторинг на дънни безгръбначни при оценката явно доминират
биологичните елементи:
 Б – 89 ВТ;
ФХ – 63 ВТ.
Основните параметри за ФХ елементи, по които е констатирано по-лошо от
добро състояние са свързани предимно със замърсяване с биогени (азотни и фосфорни
показатели) и в значително по-малка степен – на специфични замърсители (метали и
нефтопродукти).
При оценката на екологичното състояние по време на подготовката на първия
ПУРБ за биологичните елементи е използвана разработената през 2009 г.
класификационна система, а за ФХ елементи – адаптирани норми по Наредба № 7 от
1986 г. за показатели и норми за определяне качеството на течащите повърхностни
води (която през 2013 г. беше отменена).
Доминирането на физикохимичните и биологични елементи при оценката на
екологичното състояние се дължи на факта, че основният антропогенен натиск е
насочен към качеството на водите. По тази причина и планираните мерки са свързани с
намаляване степента на този натиск:
 изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води от населени места
при замърсяването на водните тела от категория „реки”;
 ограничаване на заустването на непречистени отпадъчни води от
животновъдни ферми;
 изграждане и модернизиране на промишлени ПСОВ, особено в сферата на
рудодобива и обогатяването на метали, които предизвикват тежки екологични
последствия, поради наличието на хвостохранилища и заустване на замърсени
руднични води.
По степен на въздействие антропогенният натиск върху хидроморфологичните
елементи е поставен на второ място след влошеното качеството на водите в ИБР.
Затова ХМ елементи имат определящо значение при 55 ВТ, което е 2 пъти по-малко в
сравнение с биологичните и ФХ елементи. Оценката на ХМ елементи е извършена по
експертен път (без разработена и приета методика), на базата на идентифицирания
натиск и предполагаемото въздействие. Антропогенният натиск е свързан основно с
извършването на корекции, строеж на диги, добив на инертни материали и изграждане
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на напречни прегради в реките, както и с големия интерес към строеж на МВЕЦ. В тази
връзка в ПУРБ са планирани значителен брой мерки за ограничаване на ХМ натиск –
забрана за строеж на МВЕЦ и изземане на инертни материали в зони, забрани за
корекции на естествени брегове и сечи на дървестна растителност, както и
съобразявене на дейностите с режима на зоните от Натура 2000 – над 1700 мерки във
всички водни тела на територията на ИБР 2000, в които са определени зони за защита
на водите за видове и хабитати и за птици. Част от посочените забрани бяха въведени
през 2010 г. в Закона за водите, което осигури добра нормативна база за увеличаване
на ефекта от планираните мерки в ПУРБ.
В първия ПУРБ 19 повърхностни ВТ (15 реки и 4 язовира) са определени в лошо
химично състояние, като за целта са използвани въведените през 2008 г. СКОС за
приоритетни вещества. Поради липсата на пълна редица от 12 резултата за 1 година от
извършени анализи бе прието при 1 превишение на СГС-СКОС да се определя лошо
химично състояние на водните тела. Основните показатели, по които са регистрирани
отклонения са метали – кадмий (Cd), олово (Pb) и никел (Ni),. По тази причина мерки за
намаляване на емисиите с приоритетни вещества са предвидени във 28 водни тела, с
натиск от рудодобив и производство на метали: модернизиране на промишлени ПСОВ,
ограничаване на заустването на отпадъчни води чрез оборотен цикъл на тяхното
използване, рекултивация и подобряване използването на хвостохранилища и др. Една
от планираните мерки е свързана с провеждане проучвателен мониторинг за
замърсяването от стари и изведени от експлоатация съоръжения на минно-добивната
промишленост.
4.4.1.2. Анализ за изпълнените мерки и постигнатите промени в състоянието
на водните тела (за показателите в по-лошо от добро състояние).
Във връзка с подобряване екологичното състояние на водните тела по
биологични и ФХ елементи в периода на първия ПУРБ са изпълнени 123 мерки в 78
водни тела.
Мерките са свързани с:
Изграждане на канализация и ПСОВ на населени места. Изпълнени са 41
мерки в 26 водни тела, като 16 от тях са подобрили своето екологично състояние:
 1 ВТ от лошо – в добро състояние. Отбелязано е подобрение на екологичното
състояние по биологичния елемент фитобентос и биогени; Изпълнена е мярка за
подобряване на ефект от действащи ПСОВ, като се очаква допълнителен ефект от
пусната в действие нова ПСОВ (гр.Момчилград);
 3 ВТ от умерено – в добро M/G – по макрозообентос и биогени; ефект от
пуснати в действие ГПСОВ;
 6 ВТ от много лошо – в умерено по макрозообентос и биогени; ефект от
пуснати в действие ГПСОВ;
 1 ВТ от много лошо – в лошо по макрозообентос; недостатъчен ефект от
построена ГПСОВ-Хасково; водното тяло не притежава необходимия капацитет да
поеме големия товар от биогени дори и след пречистване;
 5 ВТ от лошо – в умерено състояние по макрозообентос; ефект от пуснати в
действие ГПСОВ във водните тела или в други над тях.
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Изграждане и модернизиране на ПСОВ на промишлени предприятия,
рекултивация и подобряване на поддържането на хвостохранилища
Регистрирано е изпълнение на 18 мерки в 13 водни тела, като в 9 от тях е
отбелязано подобрение на екологичното състояние от много лошо до умерено/лошо и
от лошо до умерено:
Таблица № 29 Повърхностни водни тела с подобрено екологично състояние
№

Код на ВТ

1
BG3MA790R157

2
BG3MA700R143

3
BG3MA200R017

4
BG3MA350R211

5

Име на ВТ
р. Марица от
гр.Белово до
р.Тополница и
ГОК 13 К1(ГК1)
р.Марица от
р.Тополница
до вливане на
р.Въча и ГОК-9
и ГОК II
Р. Соколица
средно
течение до
язовир Розов
кладенец
Река Марица
от
р.Чепеларска
до
р.Омуровска
р.Тунджа след
яз.Копринка
до
яз.Жребчево,
р.Крънска и
долно течение

BG3TU900R042
р.Тунджа след
яз.Копринка
до
яз.Жребчево,
р.Крънска и
долно течение
6

BG3TU700R028

7
BG3TU570R021

р. Асеновска
от гр.Сливен
до устие
рТунджа от
вливане на
р.Асеновска
до вливане на
р.Симеоновска

Изпълнена мярка

Предприятие

Екологично
състояние

Химично
състояние

Модернизиране на
индустриални
ПСОВ

Завод за хартия - АД,
гр. Белово

ЛошоУмерено

Неизвестно

Модернизиране на
индустриални
ПСОВ

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

Много
лошоУмерено

Добро

Модернизиране на
индустриални
ПСОВ

ЕК "Марица Изток ІІІ"
АД, с. Медникарово

Много
лошо-Лошо

Неизвестно

Изграждане на
индустриална
ПСОВ

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

ЛошоУмерено

Добро

Модернизиране на
индустриална
ПСОВ
Реконструкция
и/или
модернизация на
съществуваща
ГПСОВ за
подобряване на
ефективността от
пречистването

"Арсенал" АД -гр.
Казанлък

ЛошоУмерено

Добро

гр. Казанлък

ЛошоУмерено

Добро

Модернизиране на
индустриална
ПСОВ

"Миролио България"
ЕООД

ЛошоУмерено

Неизвестно

Модернизиране на
индустриална
ПСОВ

"Репродуктор по
свиневъдство" АД с.Калчево

Много
лошоУмерено

Добро
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№

Код на ВТ

8
BG3AR100L004

Име на ВТ

яз.
Ивайловград

BG3AR350L010
9

Изпълнена мярка
Улавяне и
пречистване на
води от стари
рудници
Модернизиране на
индустриална
ПСОВ

Яз. Студен
кладенец
Подобряване
стопанисването на
хвостохранилището

Предприятие

рудник "Маджарово"
- участък Брусевци
"ОЦК" АД -, гр.
Кърджали
Обогатителна
фабрика на"ГорубсоКърджали"АДхвостохранилище
"Кърджали 2"

Екологично
състояние
Много
лошоУмерено
Много
лошоУмерено

Много
лошоУмерено

Химично
състояние

ЛошоДобро

Лошо

Лошо

При едно от посочените водни тела (яз. Ивайловград) е отбелязано подобрение
на химичното състояние, а при яз. Студен кладенец лошото химично състояние не се е
променило, тъй като е предизвикано от стари замърсявания.
Периодично почистване на речни водохващания за питейно-битово
водоснабдяване
Мярката се изпълнява в 38 питейни водни тела, в следствие на което в 21 от тях
се наблюдава промяна на състоянието от умерено/лошо в добро. Тъй като питейните
водохващания са разположени в планински и полупланински райони със силно
ограничен, обикновено дифузен натиск от горско-стопански дейности и пасищно
животновъдство в тях могат да се прилагат ефективно мерките за периодично
почистване на речните водохващания. От резултатие се вижда, че те имат положителен
ефект, благодарение на което голяма част се постига съществено увеличаване на броя
на водните тела в добро състояние.
Провеждане на проучвания и изпълнение на програмите за мониторинг.
Провеждането на проучвания е планирано в случаите, когато не са добре изяснени
причините за лошото състояние на определени водни тела. Изпълнението на тези
мерки не може да доведе до пряко подобрение на състоянието, но осигурява
необходимата информация и методология за извършване на по-точна оценка на
състоянието на водните тела и планиране на по-ефективни мерки.
В периода на ПУРБ от планираните общо 149 мерки за проучвателен мониторинг в ???
водни тела са изпълнении 13 в 10 водни тела, а други 71 мерки в 62 водни тела са в
процес на изпълнение. Необходимо е да се отбележи, че освен изпълнението на
планираните програми за контролен, оперативен и вътрешен мониторинг
(финансирани от държавния бюджет) останалите проучвания, финансирани от външни
източници стартират със закъснение и затова голяма част от информацията ще бъде
използвана при подготовката на финалния ПУРБ.

93

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

4.4.1.3. Анализ на причините за положителните промени в състоянието на
водните тела, в които не е отбелязано изпълнение на конкретни мерки;
Общо при 112 водни тела на територията на ИБР се отбелязва подобрение на
състоянието, но само в 46 от то може да се обясни с ефект от приложените мерки в
периода на ПУРБ. При останалите 66 може да се предположи, че подобрението се
дължи на други причини, основните които са:
Ограничаване на замърсяването на водните тела от малки населени
места (нерегламентирано изхвърляне на битови отпадъци и от такива от
селскостопанска дейност);
Естествени причини – регистрираното пълноводие през 2014 г., което
повишава и капацитета на водните тела за самопречистване от биогени;
Изключване на ХМ елементи от оценката на състоянието – 15 ВТ. В
посочените случаи акспертната оценка на ХМ състояние понижава общата оценка на
екологично състояние, въпреки добрите резултати за БЕК и ФХ елементи.
При ограничен брой водни тела по-доброто екологично и химично
състояние се дължи на промяната в методологията за оценка. Причината е в
използваните по-строгите критерии при подготовката на първия ПУРБ при оценката на
химичното състояние (поради липсата на достатъчно данни за точна оценка), както и за
екологично състояние (поради използването на стари нормативни документи при
определянето на границите за добро състояние на ФХ елементи за качество). Поради
посочените причини при разработването на ПУРБ бе прието да се определя лошо
състояние за водните тела при единични превишавания на СКОС и нормите за добро
състояние. С въвеждането на класификационната система за оценка на екологично
състояние и осигуряването на достатъчно представителни данни за наличието на
приоритетни вещества бе въведено използване на средногодишни стойности на
резултатите от ФХ мониторинг в съчетание с оценка на БЕК при определяне на
химичното и екологично състояние.
4.4.1.4 . Анализ на причините за отсъствие на положителни промени или
констатирано влошено състоянието на водните тела при изпълнени програми от
мерки;
Изграждане на канализация и ПСОВ на населени места
При 1 ВТ (Р.Тополница от яз. Душанци до хвостохранилище Медет) е отбелязано
влошаване на състоянието от добро до умерено, въпреки изградената ПСОВ на
с.Душанци. Случаят е специфичен, тъй като замърсяването на водното тяло се
извършва чрез пренос на богати с биогени води от горното течение на р.Тополница
(канализация на гр.Копривщица без пречистване) през яз.Душанци (садки за
интензивно рибовъдство) и в пункта за ХБ мониторинг преди с.Душанци се отчита
умерено състояние. След с.Душанци доброто състояние се възстановява, но като цяло
състоянието на водтното тяло остава умерено.
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При други 8 ВТ състоянието не се е подобрило, поради следните причини:
 силно замърсяване от стари, недействащи съоръжения от рудодобив и
рудопреработка (р. Тополница и притоци от хвостохранилище Медет до яз.Тополница);
 При по-голяма част от водните тела изградените ПСОВ са въведени в
експлоатация през 2014-2015 г. и се очаква ефектът от дейността на да се прояви през
втория цикъл на ПУРБ;
 Характерен случай е липсата на промяна в състоянието на р.Бедечка след
гр.Стара Загора (много лошо) дори и след продължителния период на действие на
ГПСОВ-Стара Загора. Причината е ниския капацитет на р.Бедечка да поеме оромния
биогенен товар на пречистените отпадъчни води от гр.Стара Загора, които почти
изцяло формират оттока на р.Бедечка. Идентичен е случаят и с яз.Синята река, в който
се заустват пречистените отпадъчни води от гр.Хисар. Въпреки модернизацията на
ПСОВ, язовирът е с малки размери и не притежава естествен потенциал за
самопречистване на големия биогенен товар. Липсата на други алтернативи за
заустване на пречистените отпадъчни води от ГПСОВ и недостатъчния капацитет на
водните тела да поемат и усвоят изпускания товар от биогени определя и
аргументирането на по-ниски цели по естествени причини.
Изграждане и модернизиране на ПСОВ на промишлени предприятия,
рекултивация и подобряване на поддържането на хвостохранилища
В 4 водни тела от първия ПУРБ след изпълнението на мерките, свързани с
индустриални предприятия не е отчетен ефект от подобрение на екологичното и
химично състояние:
Таблица № 30 Повърхностни водни тела без подобрение на екологичното и
химичното състояние
№

Код на ВТ

Име на ВТ

BG3MA900R201

1

Изпълнена мярка

Предприятие

Река Марица от
град Долна
баня до град
Белово

Модернизиране
на индустриални
ПСОВ

р. Тополница и
притоци от
хвостохранили
ще Медет до
яз.Тополница
р.Чепеларска
от
гр.Асеновград
до устие и
Крумовски
колектор

Модернизиране
на индустриални
ПСОВ
Подобряване
експлоатация и
стопанисване на
хвостохранилище
Събиране и
отвеждане към
индустриална
ПСОВ на
индустриално
замърсени води

"Костенец
ХХИ" гр.
Костенец
Аурубис
България АД
/Кумерио
мед/ЮМИКО
Р-МЕД/ АД

2

BG3MA800R164

BG3MA500R103

Челопеч
Майнинг-ЕАД

Екологично
състояние

Химично
състояни
е

Умерено

Добро

Много
лошо

Неизвест
но - Лошо

Лошо

Лошо

"КЦМ" - АД
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№

Код на ВТ

Име на ВТ

BG3MA200R035

р.Чепеларска
от
гр.Асеновград
до устие и
Крумовски
колектор
р.Бедечка от гр.
Стара Згора до
устие

3

4

Изпълнена мярка

Предприятие

Модернизиране
на индустриални
ПСОВ
Модернизиране
на индустриални
ПСОВ

"Агрия" АД
“Панхим”
ООД ,с.
Хрищени

Екологично
състояние

Много
лошо

Химично
състояни
е

Лошо

Отсъствието на положителен ефект в посочените водни тела въпреки
изпълнените мерки се дължи на следните причини:
 Замърсяване с отпадъчни води от големи населени места, което не позволява
да се прояви ефектът от реконструкцията и модернизацията на пречиствателните
станции на индустриалните предприятия (р.Чепеларска от гр.Асеновград до устие и
Крумовски колектор; р.Бедечка от гр. Стара Згора до устие; Река Марица от град Долна
баня до град Белово)
 Прилагане на мерките в отделни участъци от водното тяло (притоци към
основната река), които подобряват своето състояние, но като цяло за водното тяло не
се отчита подобрение, тъй като присъства силно замърсяване от стари, недействащи
съоръжения от рудодобив и рудопреработка (р. Тополница и притоци от
хвостохранилище Медет до яз.Тополница). Във връзка с посочения случай през втория
ПУРБ притоците с подобрено състояние (р.Златишка и р.Пирдопска след гр.Пирдоп и
р.Воздол) са отделени като самостоятелни водни тела, което по-точно отчита ефекта от
приложените мерки.
4.4.2. Оценка на ефекта от мерките за подземните води
4.4.2.1. Елементи за качество, за които са планирани мерки в първия ПУРБ.
При подготовката на първия ПУРБ 19 подземни водни тела са определени в
лошо химично състояние. При оценката са използвани следните групи показатели:
І група - основни физико-химични показатели
ІІ група - допълнителни физико-химични показатели
ІІІ група – метали и металоиди
ІV група – органични вещества

Основните показатели, по които се констатира лошо химично състояние са:
нитрати, сулфати, манган, желязо, фосфати, калций, магнезий, амоний, твърдост (обща)
и перманганатна окисляемост.
Превишенията по тези показатели са свързани със следните източници на
замърсяване:
населените места без изградена канализация
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земеделие
индустриални площадки,
депата за отпадъци
нерегламентирани сметища
минна дейност
Поради тази причина мерките в първия ПУРБ(2010-2015) са насочени именно
към тези видове антропогенен натиск:
Зaкриване на депа за отпадъци и последстваща рекултивация на терена
Прилагане на добри земеделски и фермерски практики
Изграждане на канализации и подходящо пречистване
Управление на отпадъците от рудодобивната промишленост
Проучване за влиянието на рудодобивната дейност върху почви и
подземни води
Стимули (данъчни преференции) за собственици на фамилни сгради в
зони без ПСОВ при изграждане на собствени локални пречиствателни съоръжения
Допълнително пречистване на питейната вода
Израждане на алтернативен водоизточник
Резултатите от извършения балансовия анализ “разполагаем ресурс –
разрешено водовземане” в първия ПУРБ показват, че разрешените за водовземане
водни количества подземни води не надвишават разполагаемия ресурс и всички
подземни водни тела на територията на БДИБР-Пловдив са в добро количествено
състояние. Във връзка са планирани ограничен брой мерки по отношение на
количественото състояние на подземните водни тела. Такива мерки са:
Изготвяне на хидрогеоложки модели за натоварените подземни водни тела
Проучване за определяне на местата на връзките и посоката на
взаимодействието между повърхностните и подземните води
4.4.2.2. Анализ за изпълнените мерки и постигнатите промени в състоянието
на водните тела (за показателите в по-лошо от добро състояние).
Във връзка с подобряване химичното състояние на подземните водни тела в периода
на първия ПУРБ са изпълнени 120 мерки в 24 подземни водни тела.
Мерките са свързани с:
Спазване на добрите земеделски практики за торене - изпълнени 16
мерки в 16 ВТ;
Екстензивно управление на ливадата чрез косене или пасене на добитък
– изпълнена 1 мярка в 1 ВТ;
Привеждане на животновъдните ферми към изискванията на ДФП –
изпълнени 14 мерки в 14 ВТ;
Обучение на селскостопански производители и фермери за прилагане на
добри земеделски практики – изпълнени 31 мерки в 12 ВТ;
Превенция и контрол на интегрираното замърсяване от IPPC - изпълнена
1 мярка в 1 ВТ;
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Подобряване практиката на торене и съхранение на тора – изпълнени 3
мерки в 3 ВТ;
Проучване обхвата на разпространението на нитрати в подземните води
и актуализация на границите на уязвимите зони – изпълнени 28 мерки в 28 ВТ;
Въвеждане на междинни култури за покриване на почвата за рискови
периоди – изпълнена 1 мярка в едно ВТ;
Събиране на актуална информация за местоположението и текущото
състоянието на складове за пестициди – изпълнени 9 мерки в 9 ВТ;
Програма за ограничаване и ликвидиране на замърсяването в уязвимите
зони – изпълнени 3 мерки в 3 ВТ;
Закриване и рекултивация на депа за отпадъци - изпълнена 1 мярка в 1
ВТ;
Изключване на водоизточниците с трайно наднормено съдържание на
арсен - изпълнена 1 мярка в 1 ВТ;
Планирано сеитбообръщение с междинни култури през рискови периоди
с цел извличане на неизползвания азот от предшественика – изпълнени 8 мерки в 8 ВТ
Преобразуване и придържане към биологично земеделие - изпълнена 1
мярка в 1 ВТ;
Прилагане на добри земеделски практики за торене и съхранение на
торове - изпълнена 1 мярка в 1 ВТ;
Проучване за разпространение на дифузното замърсяване от
селскостопански дейности върху подземните води и актуализация на границите на
уязвимите зони – мярката е планирана за целия ИБР и е изпълнена в периода на
първия ПУРБ.
След направен анализ и съпоставка на подземните водни тела оценени в лошо
химично ъстояние в първия ПУРБ и подземните водни тела оценени в такова при
актуализацията му към 2014 г., се установи че 3 подземни водни тела са подобрили
химичното си състояние :
BG3G000000N011 - Порови води в Неоген - Свиленград-Стамболово;
BG3G00PtPg2023 - Пукнатинни води - Крумовград - Кирковска зона;
BG3G00000K2029 - Пукнатинни води - Г. Малинско - Панагюрски район.
За две от тези подземни водни тела(BG3G000000N011 - Порови води в Неоген Свиленград-Стамболово и BG3G00000K2029 - Пукнатинни води - Г. Малинско Панагюрски район) има изпълнени мерки, но те са свързани с прилагането на добри
земеделски практики, обучения и проучвания. Показателите, по които подземното
водно тяло с код BG3G000000N011 е било в лошо състояние през 2009 г. са манган и
желязо, върху които изпълнените мерки не биха оказали влияние. Високото
съдържание на желязо и манган е следствие и на корозия на обсадната колона на
водовземното съоръжение и по-малко стои в тясна връзка с химико-минералогичния
състав на водоносните скали /колекторите/.
Подземно водно тяло BG3G00PtPg2023 - Пукнатинни води - Крумовград Кирковска зона е било в лошо химично състояние през 2009г. по показатели желязо и
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фосфати. Като фосфатите най-вероятно се дължат на използването на фосфатни торове
в селското стопанство. В това тяло няма изпълнени изцяло мерки, но част от
планираните мерки са в процес на изпълнение и е възможно те да са довели до
подобряване на състоянието, тъй като са свързани с добри земеделски практики.

4.4.2.3. Анализ на причините за положителните промени в състоянието на
водните тела, в които не е отбелязано изпълнение на конкретни мерки;
Подземното водно тяло BG3G00000K2029 - Пукнатинни води - Г. Малинско Панагюрски район е в лошо състояние през 2009г. по амониев йон, но няма изпълнени
мерки за подземни води от планираните в първия ПУРБ. Подобрението най-вероятно
се дължи на намаляване употребата на азотни торове в района на подземното водно
тяло и доизграждането на канализация на гр. Панагюрище.

4.4.2.4. Анализ на причините за отсъствие на положителни промени или
констатирано влошено състоянието на водните тела при изпълнени програми от
мерки;
Четири от подземните водни тела съгласно направения анализ на химичното
състояние са влошили състоянието си, т.е. от добро са преминали в лошо:
BG3G00000NQ006 - Порови води в Неоген - Кватернер - Ихтиманска
котловина – по показател хлориди;
BG3G0PzK2Pg027 - Пукнатинни води - масив Шипка – Сливен – по
показател нитрати;
BG3G00000Pg028 - Пукнатинни води - Източно Родопски комплекс – по
показател олово;
BG3G00000Pt044 - Пукнатинни води - Западно- и централнобалкански
масив - по показател нитрати.
Влошеното състояние е възможно да се дължи на приложения по-сложен
подход при оценка на химичното състояние, като са взети предвид по-голям брой
елементи при оценките – достоверност на данните, степен на превишението,
местоположение на превишението и др.
Липсата на положителни промени при изпълнени мерки в 13 подземни водни
тела до голяма степен може да се дължи на новия подход за оценка на химичното
състояние на подземните водни тела и на факта, че изпълнените мерки не са насочени
пряко към преустановяване внасянето на замърсители в подземните води. След
прилагане на добри земеделски практики периода, който е необходим за
възстановяване на химичното състояние на подземните води не е в рамките на 1-2
години.
4.5. НЕПЪЛНОТИ И НЕОПРЕДЕЛЕНОСТИ
При изпълнение на планираните програми за мониторинг и извършването на
оценка на състоянието на повърхностните и подземни водни тела съществуват редица
пропуски, свързани с липсата на разработени методи и осигурени данни в съответствие
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с изискванията на РДВ, които определят и по-ниско ниво на достоверност на
извършваните оценки. Констатираните липси, непълноти и неопределености, както и
предвидените мерки за тяхното отстраняване са са представени в текста по-долу.
4.5.1. Непълноти и неопределености при изпълнението на програмите за
контролен и оперативен мониторинг и оценката на състоянието на повърхностните
водни тела
Най-серизоните проблеми са свързани с липсата на данни от проведен
мониторинг и въведени методи за анализ на определени елементи за качество в
съответствие с изискванията на РДВ.
4.5.1.1.
Непълноти при провеждане на мониторинг и оценка на
състоянието на биологичните елементи за качество.
Най-сериозните пропуски при провеждане на биологичния мониторинг са
свързани с липсата на разработени методи за анализ на БЕК в езера (макрозообентос,
фитобентос и риби), както и непълното прилагане на метода за анализ на БЕК
фитопланктон в пунктовете за оперативен мониторинг (анализ само на една от
метриките – хлорофил А).
Сериозен недостатък е липсата на разработена класификационна система за
оценка на екологичен потенциал за по-голямата част от БЕК (с изключение на риби в
реки). Този пропуск приравнява оценките за екологичен потенциал към екологично
състояние, което особено при силномодифицираните водни тела от категория „езеро”
(язовири) има съществено значение.
Друг съществен пропуск е липсата на интеркалибрация на съществуващите
методи за анализ на БЕК в езера, както и на метода за анализ на риби в реки за общите
европейски типове повърхностни води. Не е извършено и валидиране на
класификационната система за БЕК, използвана при оценката на екологичното
състояние през първия ПУРБ.
В определени водни тела не е провеждан биологичен мониторинг поради липса
на условия за представително пробонабиране на БЕК. В тези водни тела е определено
неизвестно екологично състояние, като е планирано проучване за представителни
места за мониторинг, както и провеждане на ФХ мониторинг.
Във връзка с решаване на проблемите с разработване, интеркалибрация и
валидиране на методите за анализ на БЕК се изпълняват обществени поръчки,
резултати от които ще бъдат използвани във финалния вариант на ПУРБ.
4.5.1.2.
Непълноти при провеждане на мониторинг и оценка на
състоянието на хидроморфологичните елементи за качество.
При изпълнението на програмата за контролен мониторинг в периода на първия
ПУРБ не са осигурени данни за водните тела от категория „езеро” поради липса на
разработена методология и осигурен финансов ресурс. Проведеният мониторинг на
ХМ елементи в пунктовете за контролен мониторинг на реки показа, че осигурените
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данни не са достатъчни за цялостна оценка на състоянето на ХМ елементи за качество
и е необходимо да се проведе мониторинг за оценка на елемента „непрекъснатост на
реки”. Подобен пилотен мониторинг е проведен в основното поречие на Марица като
данните ще послужат при разработването на методика за оценка на ХМ състояние.
До момента не е разработена и приета методика за оценка на ХМ елементи за
качество, което в оценката на ЕК за първите ПУРБ е отбелязано като сериозен пропуск
при изпълнението на РДВ. Основната причина е свързана с неосъществени обществени
поръчки, чийто обхват включват извършването на мониторинг и разработване на
методика за оценка на хидроморфологично състояние на повърхностните водни тела.
За преодоляване на посочените проблеми в проекта на ПУРБ е разработена
програма за ХМ мониторинг на езера и реки, включваща всички ХМ показатели.
Нейното изпълнение ще бъде съчетано и с подготовка на методика за оценка на на ХМ
елементи за качество.
4.5.1.3.
Непълноти при провеждане на мониторинг и анализ на
приоритетни вещества и специфични замърсители.
За някои приоритетни вещества (Бромиран дифенилетер; Хлоралкани, C10-13;
Ди (2-етилхексил)-фталат (DEHP); Съединения на трибутилтинкалай) все още не са
въведени методи за анализ. Това прави оценките за химично състояние на
повърхностните водни тела невъзможни, когато в мониторинга са планирани
посочените вещества. В този случай се приема, че химичното състояние е „неизвестно”
дори само едно от всички планирани за мониторинг вещества не е изследвано.
За част от определените специфични замърсители в Приложение 6 на Наредба
Н-4 от 2012 г. за характеризиране на повърхностните води също липсват въведени
методи за анализ, което не позволява провеждането на мониторинг в случай, че те се
емитират в значими количества.
При някои от разработените методи границите на откриване все още не
отговарят на изискванията на Директива 2009/90/ЕС, което понижава степента на
достоверност на представените резултати и извършените оценки.
Посочените непълноти е предвидено да бъде отстранени чрез доставка на
необходимото за оборудване, което ще позволи да се извършва анализ на посочените
приоритетни и специфични вещества.
4.5.1.4. Непълноти във връзка с разработени методики за оценка на
екологично и химично състояние
Редица методики, необходими за по-прецизната оценката на състоянието на
пъвърхностните водни тела не са разработени, което определя и по-ниската степен на
достоверност на тези оценки, а именно:
методика за определяне на масовия товар от обектите, формиращи
отпадъчни води;
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методика за инвентаризацията на емисиите, заустванията и загубите на
приоритетни вещества и някои други замърсители;
методика за определяне на минимално допустим отток в реките /чл.135,
ал(1) т.1 от ЗВ;
методология за оценка на екологичен потенциал на СМВТ и ИВТ.
4.5.2. Непълноти и неопределености при мониторинга и оценката
химичното състояние на подземните води

на

4.5.2.1. При мониторинга и оценката на химичното състояние са констатирани
следните непълноти и неопределености:
Недостатъчен брой пунктове за мониторинг на химично състояние;
Недостатъчна корелация на разположението на мониторинговите
пунктове с идентифицирания антропогенен натиск;
Ниска достоверност на резултатите от собствения мониторинг, поради
ограничена честота на пробонабиране неспазване на процедурите по акредитация при
извършване на пробонабирането (пробите се вземат обикновено от титулярите на
разрешителни, а не от лабораторен екип) и недостатъчна редица от данни (съгласно
утвърдения подход);
Необходимост от допълнителни проучвания във връзка установени
замърсители в подземни води на територията на ИБР, за които се предполага, че имат
естествен произход.
В разработените програми за мониторинг на химичното състояние на
подземните води в периода на автория ПУРБ броят на пунктовете за мониторинг
съществено е увеличен, като тяхното местоположение съответства на целите на
извършвания контролен и оперативен мониторинг.
4.4.3. Непълноти и неопределености при определяне на количественото
състояние на подземните водни тела
Недостатъчен брой мониторингови пунктове и реални данни от мониторинг
при определяне на естествените и разполагаемите ресурси на ПВТ и оценката на
количественото състояние на водните тела;
Ограничена информация за определянето на необходимите водни
количества за екосистемите, осигурявани от ПВТ - липсват изследвания, какво водно
количество в действителност е необходимо за различните хабитати и водове, които са
обект на защита;
Липсва информация за определяне изменението на нивата на подземните
води в ПВТ в резултат от изменението на климата;
Недостатъчно информация
повърхностните и подземните води;

за

определяне

на

връзката

между
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Липсва надеждна информация за нивата на подземните води в цялото ПВТ,
по която да се оцени наличието на устойчиво дългосрочно понижение на водните нива,
причинено от дългосрочно черпене;
Липсва информация за определяне на интрузия на замърсени води
между подземните води и повърхностните води.
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