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Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма BG02 „Интегрирано управление на морските
и вътрешни води” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата
отговорност за съдържанието на документа се носи от Бенефициента и при никакви обстоятелства не може
да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство и Програмния Оператор на Програма BG02 „Интегрирано
управление на морските и вътрешни води “.
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ТРАНСГРАНИЧНИ И ГРАНИЧНИ ПОДЗЕМНИ ВОДНИ ТЕЛА
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Подземни водни тела разположени
в граничната зона с РГърция са:
 BG3G000000N053 - Порови води в
Неоген - Свиленград-Стамболово;
 BG3G000000Q052 - Порови води в
Кватернер
СвиленградСтамболово;
 BG3G000PtPg049 - Пукнатинни
води - Източно Родопски комплекс;
 BG3G00000Pt050 - Пукнатинни
води
Централно
Родопски
комплекс;
 BG3G00000Pt051 - Карстови води Настан - Триградски басейн.
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ПЪРВОНАЧАЛНО И ДОПЪЛНИТЕЛНО
ХАРАКТЕРИЗИРАНЕ НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДНИ ТЕЛА
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Първоначално характеризиране на подземните водни тела
Първоначално характеризиране на подземните водни тела е направено в съответствие с разработения
подход за характеризиране на подземните водни тела. За характеризиране на подземните водни тела е
използвана геоложката информация и определените водоносни хоризонти в България, съгласно
съответните геоложка карта на България в М 1:100 000 и хидрогеоложките карти на България и
обяснителните записки към тях.
Първоначално характеризиране на подземните водни тела е представено в следната таблица:

Допълнително характеризиране на подземните водни тела
В съответствие с разработения подход за характеризиране на подземните водни тела за всички
подземни водни тела, определени в риск е изготвена допълнителна характеристика във връзка с
изискванията към допълнителното характеризиране на ПВТ съгласно чл.22, ал.1 и ал.2 от Наредба №1
за проучване, ползване и опазване на подземните води.
Допълнително характеризиране на подземните водни тела е представено в следната таблица:
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Значими точкови източници на замърсяване
на подземните водни тела:
 Инсталации с комплексни разрешителни (КР
по ЗООС);
 Промишлени предприятия без издадени КР
(Разрешителни по ЗВ);
 Ферми, складове, ББ-кубове и други
селскостопански обекти;
 Депа за битови, строителни и промишлени
отпадъци (с площ до 0,25 км2);
Мини, хвостохранилища (с площ до 0,25
км2);
 Градски пречиствателни станции за
отпадъчни води (ГПСОВ)
 Населени места с частично изградена
канализация
На територията на ИБР не са определени ПВТ,
за които натиска от точкови източници на
замърсяване да е значителен.
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www.eeagrants.org

Значими дифузни източници на
замърсяване на подземните водни тела:

 Селско стопанство (обработваема земя,
трайни насаждения, пасища, комплекси от
раздробени земеделски земи, естествени
тревни площи);
 Населени места без изградена
канализация;
Мини, хвостохранилища (с площ над 0,25
км2).
За 12 броя от общо 41 ПВТ в териториалния
обхват на ИБР, натискът от дифузни
източници на замърсяване е определен
като значителен.
По границата с Гърция няма ПВТ натискът от
дифузни източници на замърсяване да е
определен като значителен.
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ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ТОЧКОВИ И ДИФУЗНИ ИЗТОЧНИЦИ НА
ЗАМЪРСЯВАНЕ
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ОЦЕНКА НА ХИМИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ

ОЦЕНКА НА КОЛИЧЕСТВЕНОТО СЪСТОЯНИЕ

Тест: Обща оценка на химичното състояние на ПВТ

Тест: Воден баланс

Тест: Интрузии на солени или замърсени води

Отчита съотношението между разполагаеми ресурси и общото годишно
черпене от ПВТ по разрешителните за водовземане и от кладенците за
собствени потребности на граждани.

Тест: Значимо влошаване на екологично или
химично състояние на повърхностни водни тела,
причинено от пренос на замърсители от ПВТ:
Тест: Значимо влошаване на състоянието на земни
екосистеми, зависещи от подземните води, поради
пренасянето на замърсители от ПВТ:
Тест: Влошаване на качествата на подземните
води, пердназначени за питейно-битово
водоснабдяване

Тест: Поток повърхностни води
Отчита дали в определени участъци натискът от черпене на подземни води има
значително въздействие върху повърхностни водни. Прилага се за ПВТ с
установена хидравлична връзка с повърхностни водни тела, категория река.

Тест: Сухоземни екосистеми, зависими от подземни води
Отчита дали е осигурено количеството вода или необходимо ниво за
поддържане на сухоземните екосистеми зависещи от подземните води

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.
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АКТУАЛИЗИРАН ПРЕГЛЕД НА НАТИСКА ОТ ВОДОЧЕРПЕНЕ
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Като значим натиск за подземните води е определено всяко черпене или група черпения в
определен район, при които експлоатационният индекс (съотношение между общото черпене от
подземното водно тяло или част от подземното водно тяло и разполагаемите ресурси) е над 40 %.
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ОБЩА РИСК ОЦЕНКА НА ПОДЗЕМНИ ВОДНИ ТЕЛА ПО
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От телата, обект на проекта няма ПВТ определени със значим натиск по количество.
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За оценката на количественото състоянието на подземните водни тела е използван метода на водния
баланс.
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В резултат на извършена обща оценка на химическото състояние на подземните водни тела съгласно Подход за оценка на
химичното състояние на подземните водни тела, всички подземни водни тела разположени в граничната зона с РГърция са
определени в добро химично състояние

BG – GR GWB
ЗОНИ ЗА ЗАЩИТА НА ПОДЗЕМНИ ВОДИ
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Мониторинг на подземни водни тела, определени като зони за защита на подземните води, предназначени за питейнобитово водоснабдяване

Мониторингът в тези зони обхваща
общо 13 броя хидрогеоложки
пунктa.
Общият брой на зоните за защита
на подземните води,
предназначени за питейно-битово
водоснабдяване, които са
мониторирани е 5.
Наблюдаваните мониторингови
пунктове са помпени станции за
питейно-битово водоснабдяване.
Резултатите се сравняват с
максималната стойност от
Приложение № 1 към чл. 3, т. 2 на
Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за
качеството на водата,
предназначена за питейно-битови
цели.
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Мониторинг по Нитратната директива 91/676/ЕИО (за замърсяване с нитрати от селскостопански
източници)

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 17 броя
хидрогеоложки пунктa.
Общият брой на подземните
водни тела, които са
мониторирани е 5.
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Резултатите от оценката на пунктовете за подземни води и на подземни водни тела разположени в граничната зона с РГърция
по отношение на съдържанието на нитрати през 2014 година показвват , че няма мониторингови пунктове от националната
мониторингова мрежа и от мрежата за собствен мониторинг, в които да се фиксират съдържания на нитрати над 50 mg/l.
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ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА КОНТРОЛЕН МОНИТОРИНГ НА
ХИМИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ (2016-2021)
www.eeagrants.org
Проектът на програмата за контролен мониторинг на подземните водни тела разположени в граничната зона с РГърция включва
52 пункта в 6 подземни водни тела.
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ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА ОПЕРАТИВЕН МОНИТОРИНГ НА
ХИМИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ (2016-2021)
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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 3 пункта в 1 подземно водно тяло.
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БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

