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ІІ. Кратък преглед на значимите видове натиск и въздействие в 

резултат от човешка дейност върху състоянието на повърхностните и 

подземните води. 

 

В общата част на Плана за управление на Западнобеломорски район за басейново 

управление е представена информация за различните видове натиск, които оказват 

влияние върху състоянието на повърхностните и подземните води. Такъв преглед и 

идентификация на значимия натиск и въздействия са необходими за изготвянето на 

програмите от мерки, за онези повърхностни и подземни водни тела, които са в риск да не 

постигнат добро състояние до 2015 г. Дефинират се конкретните причини и антропогенни 

въздействия, които влошават състоянието на водните тела.  

Намерението е да се набележат и оптимизират възможните мерки, които да се 

приложат в Западнобеломорски район за басейново управление с цел намаляване 

влиянието на ефектите на натиска и въздействие върху околната среда.  

 

ЕРДВ изисква да бъде събрана и поддържана информация за типа и големината на 

значимите антропогенни натоварвания и определя широка категоризация на видовете 

натиск върху повърхностните водни тела както следва: 

1. Замърсяване от точкови източници; 

2. Замърсяване от дифузни източници; 

3. Ефекти от модифицирането на режима на течение чрез отнемания и регулации; 

4. Морфологични изменения. 

 

Всички други видове натиск, например онези, които не попадат в тези категории, 

също трябва да бъдат идентифицирани.  

 

Идентифициране на натиска и антропогенното въздействие върху подземните води:  

1. Първоначална характеристика, включително идентифициране на натоварвания и 

риска от недостигане на целите; 

2. Допълнителна характеристика за подземните водни тела в риск; 

3. Преглед на антропогенното въздействие върху химичното състояние на 

подземните водни тела; 

4. Преглед на въздействията, влияещи върху количественото състояние на 

подземните водни тела; 

5. Преглед на въздействието от замърсяване върху качеството на водите, за които 

трябва да бъдат определени по-ниски цели.  

Видовете натиск, които трябва да бъдат анализирани за подземните води отговарят 

на първите три категории в списъка за повърхностни води: точкови и дифузни източници 
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на замърсяване и промени в нивото и течението, причинени от водоползване и изкуствено 

подхранване.  

 

Ключовите нормативни документи, регламентиращи изискванията за качеството на 

водите в Република България са описани в Таблица IІ.1.:  

 

Таблица ІI.1. Нормативни документи, регламентиращи качеството на водите в Република 

България. 

Наредба 
№ 

Заглавие на нормативния акт 
Дата на 
влизане в 

сила 

Отговорни по 
изпълнението на 
нормативния акт 
държавни 

институции 

5 За мониторинг на водите  2007 МОСВ 

6 

За емисионни норми за допустимо съдържание 

на опасни и вредни вещества в отпадъчните 

води, зауствани във водни обекти  

2000 

МОСВ 

МРРБ 

МЗ 

МИЕ 

7 

За условията и реда за заустване на 

производствени отпадъчни води в 

канализационните системи на населени места  

2000 

МОСВ 

МРРБ 

МЗ 

7 
За показатели и норми за определяне на 

качеството на течащите повърхностни води 
1986 

МОСВ 

МЗ 

9 
За качеството на водите предназначени за 

питейно-битови цели  
2001 

МЗ 

МРРБ 

МОСВ 

10 

За издаване на разрешителни за заустване на 

отпадъчни води във водни обекти и определяне 

на индивидуалните емисионни ограничения за 

точкови източници на замърсяване  

2001 МОСВ 

9 
За качеството на водите предназначени за 

питейно-битови цели  
2001 

МЗ 

МРРБ 

МОСВ 

12 

За качествените изисквания към повърхностни 

води, предназначени за питейно-битово 

водоснабдяване 

2002 

МОСВ 

МРРБ 

МЗ 

4 
За качеството на водите за рибовъдство и 

развъждане на черупкови организми 
2000 

МОСВ 

МЗ 

МЗГ 

2 
За опазване на водите от замърсяване с нитрати 

от земеделски източници 
2007 

МОСВ 

МЗ 

МЗГ 

1 
За проучване, ползване и опазване на 

подземните води 
2007 

МОСВ 

МРРБ 

МЗ 

МИЕ 

 



План за управление на речните басейни в  

Западнобеломорски район за басейново управление                                 Обща част           Раздел ІI 

 

 Басейнова дирекция Западнобеломорски район  

 

92 

1. Преглед на значимите видове натиск и въздействие в резултат от човешката 

дейност върху състоянието на повърхностни води в Западнобеломорски район за 

басейново управление. 

Основните видове антропогенни въздействия върху повърхностните водни тела са 

обобщени в следните групи: 

1. Точкови източници на замърсяване; 

2. Дифузни източници на замърсяване; 

3. Големи водоползвания; 

4. Регулиране на оттока; 

5. Морфологични и хидроморфологични изменения. 

Прегледът на значимите видове натиск е направен на базата на информацията за 

количеството и качеството на водите, с която разполага БД ЗБР – Благоевград, която беше 

събрана, систематизирана и анализирана, а именно : 

• данни от издадени разрешителни за водоползване – заустване на отпадъчни 

води, водоползване за питейни нужди, напояване, промишлени нужди, добив на 

инертни материали, хидроенергетика, изграждане на съоръжения и системи във 

водните обекти и други; 

• данни от контролни дейности по състояние на водни обекти, водовземни 

съоръжения и по издадени разрешителни; 

• данни от провеждан собствен мониторинг на отпадъчни води от титулярите на 

издадени разрешителни за заустване; 

• данни от контролен мониторинг на емитери, заустващи отпадъчни води, 

извършван от РИОСВ; 

• данни от мониторинг на имисионното състояние на повърхностни и подземни 

води, в рамките на националната мрежа за мониторинг на водите – до 2007 г., 

включително; 

• данни от стартиралите през 2008 г. програми за контролен и оперативен 

мониторинг на повърхностни и подземни води на БД ЗБР - Благоевград, 

осъществявани съгласно изискванията на чл. 8 от ЕРДВ ; 

• данни от други национални институции и ведомства, имащи отношение към 

управлението на водите в Р. България и провеждащи дейности по мониторинг 

на количесвени и качествени параметри на повърхностни и подземни води – 

НИМХ, МЗ, МЗГ; 

• данни от направени проучвания, пробовземания, измервания и изследвания в 

рамките на различни национални и международни проекти, обхващащи като 

тема различните параметри на състоянието на повърхностните и подземните 

води в Западнобеломорски район за басейново управление.  
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Точковите източници са определени като отвеждания на пречистени и 

непречистени отпадъчни води в повърхностните и подземните води.  

 

1.1. Видове значими точкови източници за замърсяване на повърхностните 

води. 

1.1.1. Зауствания от градски пречиствателни станции за отпадъчни води. 

В Западнобеломорски район за басейново управление са изградени и функционират 

10 бр. ГПСОВ. От тях в басейна на река Струма са разположени 9 бр. ПСОВ, а именно: 

ГПСОВ – гр. Батановци,  

ГПСОВ – гр. Земен; 

ГПСОВ – гр. Радомир; 

ГПСОВ – гр. Кюстендил; 

ГПСОВ – гр. Благоевград; 

ГПСОВ – гр. Дупница; 

ПСОВ – с. Ковачевци; 

ПСОВ – с. Шишковци; 

ПСОВ – с. Вълково. 

В басейна на река Места е изградена една ГПСОВ в гр. Разлог.  

В басейна на река Доспат няма изградени ГПСОВ, които да пречистват водите от 

населените места. 

В процес на проектиране и строителство са: 7 бр. ГПСОВ, а именно: 

за басейна на река Струма: 5 бр. ГПСОВ: ГПСОВ в градовете Симитли; Сандански; 

Петрич; Бобов дол и Сапарева баня. 

За басейна на река Места: 2 бр. ГПСОВ в градовете Банско и Гоце Делчев. 

Заустванията от ГПСОВ са разгледани подробно в Раздел II от Плановете за 

управление на речните басейни на реките Струма, Места и Доспат. 

 

1.1.2. По-големи населени места в Западнобеломорски район за басейново 

управление без изградени и действащи ПСОВ. 

 

Разгледани са подробно в Раздел II, т.1.1.2. от Плановете за управление на речните 

басейни на реките Струма, Места и Доспат. 

 

1.1.3. Значими обекти, заустващи директно във водни обекти. 

 

Значимите обекти в Западнобеломорски район, заустващи директно във водни 

обекти са разгледани подробно в Раздел II, т.1.1.3. от Плановете за управление на речните 

басейни на реките Струма, Места и Доспат. С издадени разрешителни за заустване на 
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отпадъчни води в повърхностни водни обекти са бетонови възли, ТМСИ, канализационни 

колектори, оранжерии, комплекси-автомивка, бензиностанция, газстанция, ПСОВ и др.  

 

1.1.4. КПКЗ индустрия – издаване на комплексни разрешителни за комплексно 

предотвратяване и контрол върху замърсяванията. 

 

На територията на Западнобеломорски район за басейново управление действат 19 

обекти, с производства, които имат издадени Комплексни разрешителни от Министъра на 

околната среда и водите. От тях 17 са в басейна на река Струма, 1 е в басейна на река 

Доспат и 1 е в басейна на река Места. 

 

В процедура по издаване на комплексни разрешителни на територията на 

Западнобеломорски район са следните обекти и производства, намиращи се в басейна на 

река Струма, а именно:  

Депа за ТБО –гр. Кочериново, с. Бучино; 

“Самарт-58” ООД – Перник. 

 

1.1.5. Други индустриални замърсители  

 

Това са предприятия, които формират и заустват във водните обекти или в 

градските канализационни мрежи вещества и съединения, които са от списъците с 

приоритетните и опасни вещества. 

Съгласно определенията, дадени в ЕРДВ : 

“Опасни вещества” са вещества или групи вещества, които са токсични, 

устойчиви и подлежащи на био-акумулация; както и други вещества или групи вещества, 

които предизвикват степен на безпокойство както при горепосочените случаи. 

“Приоритетни вещества” са вещества, определени в съответствие с Член 16(2) и 

изброени в Приложение Х. на ЕРДВ. Сред тези вещества има и “приоритетни опасни 

вещества”, тоест вещества, за които трябва да бъдат вземани мерки. 

Общият брой на предприятията, които заустват отпадъчни води, съдържащи 

приоритетни и опасни вещества на територията на Западнобеломорски район са 16. От тях 

13 са в басейна на река Струма и 3 са в басейна на река Места. 

 

1.1.6. Разрешителен режим за заустване на отпадъчни води в повърхностни 

водни обекти в Западнобеломорски район. 

 

За всички обекти, формиращи отпадъчни води в резултат на производствена 

дейност, и които заустват тези води в повърхностните водни обекти на територията на 
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Западнобеломорски район, БД ЗБР – Благоевград издава разрешителни за заустване. 

Важни и задължителни елементи на тези разрешителни са: 

- индивидуалните емисионни ограничения, които определят максималните 

допустими концентрации на най-важните замърсители в отпадъчните води; 

- количеството на заустваните отпадъчни води; 

- мястото на заустване – точните географски координати на точката на заустване на 

отпадъчните води; 

- вида на съществуващото пречиствателно съоръжение; 

- изготвяне на план и провеждане на собствен мониторинг на заустваните 

отпадъчни води, данните от който трябва своевременно да се предоставят в БД ЗБР – 

Благоевград. 

Тези данни са необходими за провеждане на ефективен контрол върху дейностите 

по заустването на отпадъчни води в повърхностния воден обект, както и за определяне на 

вида, характера и големината на антропогенния натиск и въздействието, което този обект 

осъществява върху повърхностното водно тяло, в което се заустват неговите отпадъчни 

води. 

Освен тези регистрирани точкови източници на замърсяване съществуват и 

определен брой други, които не са обхванати от разрешителния режим, но техния брой с 

течение на времето намалява. 

Главните точкови замърсители на повърхностните води в Западнобеломорски 

район се явяват индустриалните предприятия, селскостопанските ферми и населените 

места – градове и села с изградени канализационни системи, но без изградени 

пречиствателни станции за отпадъчни води, както и населени места с изградени и 

действащи но технически амортизирани и в лошо състояние ПСОВ. 

 

1.1.7. Радиационно замърсяване на повърхностните води в Западнобеломорски 

район: 

В резултат от антропогенната дейност става допълнително обогатяване на 

елементите на околната среда с естествени и техногенни радионуклиди и тяхното 

пространствено преразпределение. 

Радиационното състояние на почвите, дънните утайки и отпадъчните продукти от 

дейността на обекти - потенциални замърсители е оценено посредством анализ на проби 

от пунктове, попадащи в мониторинговата мрежа на страната и проби от точки извън 

мрежата. Измерените стойности се сравняват с фоновите величини, определени от 

дългогодишни наблюдения. 

От всички обекти с ликвидиран уранодобив на територията на Западнобеломорски 

район са взимани проби и са правени анализи.  

Изследвани са съдържанията на следните естествени радионуклeиди: уран 238, 
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радий 226, торий 232, калий 40, олово 210 и цезий 137. 

Изследваните през 2007 година проби от необработваеми почви и дънни утайки на 

територията на Благоевградска област, показват характерните фонови стойности на 

естествените радионуклиди. 

Завишени съдържания се наблюдават в районите на обекти – потенциални 

замърсители и особено в пробите взети от ликвидираните добивни изработки. 

Радиационно състояние на водите в повърхностни водоеми и на води от райони на 

обекти – потенциални замърсители: 

Радиологичния мониторинг на реките, езерата и язовирите в страната се 

осъществява чрез мрежа от пунктове и се изразява в контрол на показателите, съгласно 

Наредба № 7/08.08.1986 г. за показатели и норми за определяне качеството на течащи 

повърхностни води – обща бета радиоактивност (750 mBq/l ) , съдържание на общ уран 

(0,6 мг/л) и съдържание на радий-226 (150 mBq/l). 

Радиологичният контрол на руднични води от бивши уранодобивни обекти се 

изразява в контрол на радиологичните показатели, съгласно Наредба № 6/09.11.2000 г. за 

емисионни норми за допустимо съдържание на вредни и опасни вещества, зауствани във 

водни обекти – съдържание на общ уран (2 mg/l) и специфична активност на радий-

226(/700 mBq/l ). 

За водните обекти в близост до такива обекти се прилага Наредба № 1/15.11.1999 г. 

за норми за целите на радиационната защита и безопасност при ликвидиране на 

последствията от урановата промишленост – обща бета активност (2000 mBq/l), обща алфа 

активност (500 mBq/l), съдържание на общ уран (0,3 mg/l) и специфична активност на 

радий-226 (500 mBq/l). 

Изследванията на водите от реките, протичащи в райони на контролираните обекти 

(р.Златарица, р.Мелнишка, Луда река, Брежанска река и р.Лебница) са с показатели под 

допустимите норми. 

Резултатите от наблюденията и анализите в рамките на провеждания контрол върху 

радиационното състояние на реките Струма, Места и Доспат показват, че основните реки 

на територията на Западнобеломорски район са в добро радиационно състояние и 

стойностите на радиологичните показатели са значително под ПДК. 

 

1.2. Оценка на замърсяването от дифузни източници, включително преглед на 

ползването на земите. 

 

1.2.1. Оценка на замърсяването от дифузни източници на замърсяване на 

територията на БД ЗБР – Благоевград 

 

Изготвянето на оценка на влиянието, което оказват дифузните източници на 
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замърсяване, върху водните тела, изисква като начало да се въведе работно определение 

за целите на настоящият ПУРБ, кое замърсяване можем да определим за дифузно и кои 

замърсители трябва да бъдат оценени като основни източници на дифузно замърсяване. 

Това работно определение следва да е съобразено с количеството и качеството на 

информацията, на база на която ще се правят оценките и заключенията за натиска, както и 

с възможността да се предвидят конкретни мерки за овладяване и намаляване на този 

натиск. 

 

Според дефиницията, използвана от Европейската агенция за околна среда в 

определението за дифузни източници на замърсяване на околната среда е посочено че - 

Diffuse pollution sources (i.e. without a single point of origin or not introduced into a receiving 

stream from a specific outlet). Common non-point sources are agriculture, forestry, urban, 

mining, construction, dams, channels, land disposal, saltwater intrusion and city streets. 

 

В Приложение ІІ на Ръководство №3 по прилагане на РДВ – “Анализ на натиска и 

въздействието”, като дифузен източник на замърсяване е посочено – “Замърсяване, 

което произхожда от различни дейности, които не могат да бъдат проследени до един 

единствен източник и произхождат от разпръснато екстензивно земеползване 

(земеделие, населени места, транспорт, индустрия). Примери за дифузно замърсяване са 

атмосферните отлагания, оттока от земеделски земи, ерозия, просмукване в подземни 

води и просмукване от замърсени подземни води”. 

 

Анализът на гореописаните определения за дифузни източници на замърсяване, 

показва, че за разлика от точковите такива, дифузните имат някой отличителни 

характеристики, които следва да се вземат предвид при изготвянето на настоящият ПУРБ 

и за целите на управлението на водите, а именно: 

За дифузен източник на замърсяване можем да приемем замърсяване, в следствие 

на антропогенна дейност на определена площ от водосбора с определени вещества, които 

в последствие, при формиране на оттока, попадат във водните тела; 

Като правило това замърсяване е свързано с определени, широко разпространени 

антропогенни дейности, извършвани на тези площи, земеделски, горскостопански, битови, 

транспортни и пр.; 

Замърсяването може да е следствие и от антропогенни дейности, извършвани в 

значителни мащаби на други места, но пренесени и отложени във водосбора на БД ЗБР – 

Благоевград в следствие на нормални атмосферни процеси (атмосферни отлагания); 

Като източници на дифузно замърсяване могат да се разглеждат и източници, които 

по същество могат да бъдат разглеждани като точкови (регламентирани и 

нерегламентирани сметища, населени места, хвостохранилища, промишлени площадки и 
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пр.), но поради различни причини (лоша дренажна система, липса или лоша канализация и 

пр.) могат да бъдат източник на дифузно замърсяване на големи площи от водосбора. 

 

Основната разлика с точковите източници на замърсяване е, че при дифузните 

такива замърсяването не може да бъде проследено до определен източник. Като следствие 

от това, при точковото замърсяване на водите, където замърсените води се заустват във 

ВТ в една точка, има възможност тези замърсени води да бъдат уловени и подложени на 

подходящо третиране с цел очистване. При дифузните източници на замърсяване няма 

такава възможност. В случаите, когато дифузното замърсяване идва от точкови 

източници, като правило са необходими значителни инвестиции, за да бъде превърнато 

дифузното замърсяване в точково (подмяна на канализации, саниране на сметища, ремонт 

на съоръжения и пр.) 

 

За целите на настоящият ПУРБ, като дифузни източници на замърсяване на 

околната среда и в частност на водите, ще бъде разглеждано замърсяването, което в 

следствие на различни, широко разпространени антропогенни дейности, засяга 

определена площ от водосбора на водните тела, при което няма възможност да бъдат 

предприети действия насочени към самият източник на замърсяване, а е необходимо 

усилията да се насочат към регламентиране и контрол на конкретната дейност, 

предизвикваща замърсяването.  

 

Съобразно тази дефиниция, в настоящата оценка, като характерни за района на БД 

ЗБР бяха определени и ще бъдат разгледани по-подробно следните видове натиск:  

- Дифузни замърсявания от населени места без изградени канализационни системи 

или не добре работещи такива; 

- Дифузни замърсявания от земеделски площи, третирани с торове и препарати за 

растителна защита; 

- Дифузно замърсяване от дейности по отглеждането на животни и употреба на 

полученият органичен тор. 

 

Допълнително, като източници на дифузно замърсяване с не достатъчно уточнени 

параметри и величина, са разгледани в резюме: 

- Автомобилен и железопътен транспорт, както и дейности свързани с поддръжката 

на транспорта; 

- Нерегламентирани сметища за твърди битови отпадъци; 

- Сметища, хвостохранилища и последици от приключила минна дейност. 

 

1.2.2. Дифузни замърсявания от населени места, без изградени канализационни 
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системи или не добре работещи такива. 

 

Населените места без изградени канализационни системи, както и населените 

места, от канализациите на които има значителни течове, по експертно мнение, са 

определени като един от най-значителните източници на дифузно замърсяване за района 

на БД ЗБР – Благоевград. Като основни вещества замърсители, с произход от населените 

места са описани и разгледани различните форми на азот и фосфор, както и общото 

органично натоварване, отразено по БПК5. Натоварването е посочено като единица товар 

върху определена площ, в случая – килограм на декар за година.  

Оценено е влиянието на 605 агломерации (градове, села и курортни местности), 

като в анализа са използвани официалните данни от преброяването на населението 2005 

год., по данни от Националният статистически институт, ГИС слой със полигони на 

населените места ползван от МОСВ (допълнително обработен, за да се обединят 

населените места с повече от един полигон), както и наличните данни за наличието и 

процента канализация на населените места. 

 

При обработка на данните и изчисляването на броят на Еквивалент жителите (ЕЖ), 

беше взет предвид броят на реално пребиваващите на територията хора (а не броя на 

регистрираните), като този брой беше умножен по коефициент за корекция, в зависимост 

от функционалният тип на населеното място, както следва:  

- 1,2 за населени места от 10 000 до 100 000 жители; 

- 1,5 за населени места от 2 000 до 10 000 жители; 

- 1,8 за населени места от 500 до 2 000 жители; 

- 2 за населени места до 500 жители. 

 

Този коефициент е съобразен с мащабите на допълнителните антропогенни 

дейности извършвани на територията на населеното място (промишлени и земеделски 

дейности, животновъдство и др., които внасят допълнително натоварване). За малките 

населени места коефициентът се различава от този, който се залага при оразмеряване на 

ПСОВ, като същият е завишен поради факта, че основната част на замърсяването при 

широко разпространените в тези населени места селскостопански дейности не попада в 

канализацията, дори ако такава съществува, а е директен източник на дифузно 

замърсяване. Допълнителна особеност е, че при населени места, които се развиват и 

утвърждават като туристически дестинации, за да се отчете допълнителното натоварване 

от непостоянно пребиваващите туристи, този коефициент се увеличава с 1,5 и 2 пъти, 

съответно за развиващи се (с. Добърско, Сапарева баня, с. Баня и пр.) и развити 

(гр.Сандански, гр.Мелник, гр.Банско, гр.Добринище) дестинации.  
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Като изходни количества при изчисленията за един ЕЖ бяха приети следните 

средни количества: по Азот – 3,5 кг/год., Фосфор 0,7 кг/год., и Биоразградима органика 

(отразена по БПК5) – 22 кг/год. Горепосочените стойности са изчислени на база 

нормативните стойности за 1 ЕЖ, заложени в Наредба № 6 от 9.11.2000 г. за емисионни 

норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, 

зауствани във водни обекти, от органичен биоразградим товар за денонощие, който има 

биохимична потребност от кислород за 5 денонощия (БПК5) 60 г. кислород. Като 

допълнителен източник на информация са ползвани нормите, заложени в техническите 

изисквания за проектиране на ПСОВ, както и съотношенията между ЕЖ и Една 

животинска единица (Еквивалент крава).  

 

При наличните в БД ЗБР – Благоевград на актуална информация за степента на 

канализиране на населените места, същата беше използвана при направената оценка. 

Използвани са и данни от приключили и текущи проекти. За населени места, за които 

няма актуална и достоверна информация, беше използвана информацията, натрупана в 

хода на дейността на БД, като оценката е направена от експертите в БДЗБР - Благоевград. 

Населените места бяха разделени на категории, за които бяха приети следните средни 

проценти за обхват на канализационната система: 

- 90% за населени места от 10 000 до 100 000 жители; 

- 70% за населени места от 2 000 до 10 000 жители; 

- 50% за населени места от 500 до 2 000 жители; 

- 25% за населени места до 500 жители. 

 

Поради състоянието на канализационните системи (амортизация и техническо 

изпълнение), средният процент на загубите от тях беше оценен на 35 %, като на база на 

този процент се преизчислява какво количество отпадни води от канализационните 

системи, съответно каква част от замърсяването по азот, фосфор и БПК5 (изразено 

посредством еквивалент жители), може да се разглежда като източник на дифузно 

замърсяване. 

 

На база на гореописаните данни и допускания е направен анализ на натиска, който 

оказват населените места върху определени площи от водосбора на водните тела на 

територията на БД ЗБР – Благоевград.  

Резултатите от анализа са представени като количество замърсител, съответно азот, 

фосфор и по БПК5, на определена площ, източник на дифузно замърсяване. Като най-

информативно и сравнимо с други норми, беше избрана изразяването в килограми на 

декар за период от една година. Резултатите за натоварването по БПК5, азот и фосфор са 

разгледани подробно в Плановете за управление на речните басейни на реките Струма, 
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Места и Доспат, където са обобщени резултатите и от други източници на азот и фосфор, 

описани по-долу. Визуално площите подложени на натоварване са разделени в пет 

категории за всяко от разглежданите дифузни замърсители. При интерпретирането на 

данните и оценка на натиска следва да се вземе предвид, че няма достоверни данни за 

това, как попадащите на дадена площ замърсители се натрупват, мигрират или 

преобразуват, като и как и при какви условия същите попадат във ВТ. Още повече, че така 

посочените дифузни “замърсители” на практика са хранителни вещества за формиране и 

увеличаване на първична продуктивност на екосистемите. 

 

За азота, като долна граница за оцветяване на полигон, подложен на най-голямо 

натоварване като най-замърсен, беше прието количеството от 50 кг азот на декар за една 

година. Това е натоварване, което по оценка на експерти в БДЗБР - Благоевград би довело 

до надвишаване на границата на съдържание на нитрати от 30 мг/л за повърхностни и 

особено за подземни води. Предложените категории са както следва: 

- до 5 кг азот/декар/година – практически липсва натоварване; 

- от 5 до 10 кг азот/декар/година – слабо натоварване, в рамките на нормалните 

натрупвания в резултат на развитието на растителната покривка; 

- от 10 до 20 кг азот/декар/година – средни натоварвания, в рамките на 

препоръчителните норми за торене за добра земеделска практика; 

- от 20 до 50 кг азот/декар/година – значимо натоварване, започват да се отчитат 

отклонения в нормите за азотни съединения за повърхностни и подземни води, ВТ са 

вероятно в риск, при условие че голяма част от водосбора е повлияна от дифузно 

замърсяване с подобна величина, нараства риска за състоянието на подземните води; 

- над 50 кг азот/декар/година – голямо натоварване на водните тела, формиращи 

оттока си от този водосбор, значителен риск за състоянието на подземните води. 

 

Визуализирането на натоварването по фосфор също е разделено в пет категории, 

като е отчетено нормалното съотношение N/P от 5-10/1, за не повлияните реки, както и 

факта, че фосфора се явява основен лимитиращ елемент за развитието на водните 

растителни съобщества. Използваните категории са както следва:  

- до 0,5 кг фосфор/декар/година – практически липсва натоварване; 

- от 0,5 до 1 кг фосфор/декар/година – много слабо натоварване; 

- от 1 до 2 кг фосфор/декар/година – слабо натоварване, значително под 

препоръчителните норми за торене за добра земеделска практика, възможност за 

практически пълно усвояване на фосфора; 

- от 2 до 5 кг фосфор/декар/година – натоварване, което все още е под нормите за 

торене съобразно добрите земеделски практики. Реална възможност част от фосфатите да 

попаднат във водните тела; 
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- над 5 кг фосфор/декар/година – забележимо натоварване, възможно е да се 

отчетат отклонения в нормалните стойности на фосфатите за повърхностните и 

подземните водни тела. 

 

Натоварването по БПК5 въпреки, че стойностите по показателя могат да се приемат 

за обобщаващи за общото натоварване с биоразградима органика и като такива могат 

условно да бъдат разглеждани като замърсяване, е визуализирано както следва: 

- до 10 кг натоварване по БПК5/декар/година – практически липсва натоварване; 

- от 10 до 30 кг натоварване по БПК5/декар/година – много слабо натоварване; 

- от 30 до 50 кг натоварване по БПК5/декар/година – слабо натоварване; 

- от 50 до 100 кг натоварване по БПК5/декар/година –натоварване, което при 

определени климатични условия би могло да се отрази върху ВТ чрез просмукване или 

отмиване; 

- над 100 кг натоварване по БПК5/декар/година – забележимо натоварване на 

водните тела, особено в случаите, когато биоразградимата органика се депонира в по-

значителни количества. 

 

1.2.3. Дифузни замърсявания от земеделски площи, третирани с торове и препарати 

за растителна защита 

 

Земеделските площи, използвани за интензивно земеделие, които се третират с 

азотни и фосфорни торове, както и с препарати за растителна защита са един от значимите 

източници на дифузно замърсяване. Като основни вещества замърсители, с произход от 

земеделските площи, са описани и разгледани различните форми на азот и фосфор. 

Допълнително е оценено влиянието за въздействие от различните препарати за растителна 

защита.  

Анализът е направен на база на данни от Агростатистика за средните “Добиви от 

земеделски култури – реколта 2007 г.” (Бюлетин №117 – януари 2008 г.). Площите, на 

които е разпределено дифузното натоварване от земеделски дейности са определени по 

Corine landscape, като извадка на площите подлагани на интензивно земеделие от всички 

земеделски площи. Допълнително са анализирани и данни от Националната система за 

мониторинг на околна среда (НСМОС), контролен и оперативен мониторинг на биогени и 

приоритетни вещества. 

 

Анализа на проведените агротехнически мероприятия (на територията на страната 

и в частност на територията на БД ЗБР - Благоевград) сочи, че от земеделските площи 

средно около 75 – 80 % се третират с азотни торове, а 8 – 10 % с фосфорни (3 – 4 % се 

третират с калиеви торове). Около 80 % от площите, третирани с азотни торове, получават 
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от 6 – 12 кг. на декар за година. Това количество съответства или е по-малко от 

препоръчителните норми за третиране с азот, препоръчвани в “Добрите земеделски 

практики с цел опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници”. 

Направените изчисления сочат, че средно земеделските земи получават около 9 

кг/азот/декар за година, което преизчислено върху цялата площ, която се ползва за 

интензивно земеделие дава средно около 7 кг/азот/декар за година. Същите изчисления 

сочат натоварване с фосфор от 1,8 кг/фосфор/декар за година. Основанията за 

преразпределяне на натоварването върху цялата площ (включително и пустеещите ниви) 

е, че от една страна липсва достоверна информация за това кои точно площи се ползват в 

момента, а от друга ползването може да се променя по години и е практически 

невъзможно да се предвиди как ще се промени в бъдеще, така, че за земеделската земя 

винаги съществува вероятността да започне да се обработва и съответно да се третира с 

азотни и фосфорни торове. 

 

Резултатите от 7 кг/азот и 1,8 кг/фосфор на декар за година предполагат едно слабо 

натоварване, съпоставимо с нормалните натрупвания на азот и фосфор в биомасата от 

продуцентите в екосистемата. Въпреки това, те следва да се вземат предвид при отчитане 

на комбинираното натоварване и от други източници на азот и фосфор. По този начин 

могат да се направят съответните съпоставки по отношение на натоварване от различни 

източници върху определена площ от водосбора.  

 

Третирането на земеделските земи с препарати за растителна защита (ПРЗ) е 

предимно с хербициди (около 80% от обработваемите земи) и по-рядко с инсектициди и 

фунгициди (по около 15 – 20 % от обработваемите площи). Практически липсва дори 

приблизителна информация за количествата, периодичността и точните площи на 

третиране. Агростатистика не събира информация относно вида на използваните ПРЗ 

(вида на активното вещество). Анализа на въздействие върху ВТ е направен на база на 

данни от контролен и оперативен мониторинг. Данните за 2008 и 2009 година сочат, че в 

повечето случай във водните обекти не се откриват пестициди, като в много редки случай 

във водните проби се засичат следи от пестициди в стойности, близки до границите на 

чувствителност на методите. Тези резултати водят до извода, че към момента 

количествата и начина на ползване на ПРЗ в земеделието нямат значимо въздействие 

върху водните екосистеми на територията на БД ЗБР, тъй като концентрациите им във 

водите са минимални или въобще не се откриват. Въпреки това, използваните в селското 

стопанство ПРЗ са потенциален източник на дифузно замърсяване за повърхностните и 

подземните ВТ със значителен негативен ефект върху водните екосистеми. В тази връзка 

активните съставки на ПРЗ са основна част от заложените вещества в програмите за 

мониторинг на приоритетни и опасни вещества.  
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1.2.4. Дифузни замърсявания от дейности по отглеждането на животни и употреба 

на полученият органичен тор. 

 

Животновъдството, както и дейностите по компостиране и използване на 

органичен тор са друг основен източник на дифузно замърсяване. Като основни вещества 

замърсители с произход от дейности, свързани с животновъдство са описани и разгледани 

общото натоварване по азот и фосфор. Не е правена оценка на въздействието на 

биоразградимата органика, оценена по БПК5, главно поради допускането, че голяма част 

от оборският тор преди да се използва преминава през дълъг процес на компостиране, а 

другата част се разпределя на практика върху почти цялата територия на общината. 

Анализите са направени по общини, на база на данни от преброяването на земеделските 

стопанства в България през 2003 г. по данни от Агростатистика. Използването на данните 

от 2003 г. за брой и вид на животните се наложи поради факта, че тази информация е най-

актуалната, която е структурирана по общини и стопанства. Бюлетините на 

Агростатистика за броя на селскостопанските животни, издавани два пъти годишно от 

последните пет години сочат устойчив спад в броя на гледаните животни в рамките на 5 – 

10 %. По този начин използването на данните от 2003 г. гарантира известно 

презастраховане и в същото време възможност да не се изпусне от внимание възможно 

повишаване на броя на животните като следствие от приемането на България в 

Европейският съюз. Площите, на които се разпределя дифузното натоварване от 

животновъдството са определени по Corine landscape, като общ сбор на всички земеделски 

площи, ливади и пасища, като се допуска, че натоварването от животински произход 

изцяло попада върху тези площи. Данните за броя на животните по общини, общият товар 

по азот и фосфор, както и натоварването върху земеделските площи за една година, по 

общини са посочени в таблица в т.1.2.4. на Плановете за управление на речните басейни 

на реките Струма, Места и Доспат. Таблицата съдържа и обобщени данни за 

натоварването по общини, изчислено в Еквивалент животински единици. Изчисленията са 

направени на основата на модела Венерблум, като са направени и някой допускания, 

главно поради факта, че ползваната в Румъния формула не включва много от видовете 

животни, за които има данни от преброяването 2003 г. (кози, зайци, биволи и пр.).  

 

Ползвани са допълнителни данни за хранителният състав на органичните торове с 

произход от различни домашни животни по Приложение 2 на Правилника за добри 

земеделски практики. В някой случай са направени осреднявания, главно поради наличие 

на по-детайлна информация и разлики в тежестта на натоварването, предизвикано от един 

вид животно в различен стадии от живота му и в зависимост от целите на отглеждане. 

Окончателният изглед на формулата за изчисляване на натоварването Еквивалент 

животински единици посредством натоварването по азот е както следва: 
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Х = {(N1*85)/85} +{(N2*57)/85} +{(N3*44)/85} +{(N4*22)/85} +{(N5*15)/85} 

+{(N6*1)/85}+{(N7*0,64)/85} 

 

Където: 

Х - Еквивалент животинска единица (Еквивалент крава) 

N1 - Брой крави 

N2 - Брой биволи и телета 

N3 - Общ брой еднокопитни (коне, магарета, мулета и катъри) 

N4 - Брой свине (различни възрасти) 

N5 - Общ брой овце и кози 

N5 - Брой зайци 

N5 - Общ брой птици  

 

При преизчисляването на натоварването по азот за различите видове домашни 

животни, е взет предвид коефициента в малките скоби, който на практика е килограмите 

азот (средно), отделяни като оборски тор, от едно животно (от даденият вид), за една 

година. 

 

Стойностите на коефициентите за преизчисляване по азот и фосфор, както и 

относителното “тегло” като натоварване на едно животно от определен вид, сравнено с 

една животинска единица (Еквивалент крава), са посочени в Таблица II.2., както следва: 

 

Таблица II.2. 

 

Вид домашно 
животно 

Килограми азот от 
едно животно за 
година 

Килограми фосфор 

от едно животно за 
година 

Тегловно 
съотношение с 
Еквивалент крава 

Крава 85 13 1 

Биволи и телета 57 8 0,67 

Еднокопитни 44 7 0,52 

Свине 22 7 0,26 

Овце и кози 15 3 0,18 

Зайци 1 0,38 0,012 

Птици 0,64 0,22 0,008 

 

Анализът сочи, че дифузното замърсяване (съответно натоварване на ВТ) по азот и 

фосфор, предизвикано от дейности свързани с животновъдството, към момента може да 

бъде оценено като много слабо. Земеделските земи във всички общини на територията на 

БД ЗБР са достатъчни да приемат полученият в резултат на отглеждането на животни 
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оборски тор, като (при спазване на правилата за добри земеделски практики) това не би 

довело до увеличаване на натиска върху ВТ. 

 

С цел да се направи обобщена оценка на комбинираният натиск върху определен 

водосбор, натоварването, предизвикано от дейности, свързани с отглеждането на животни, 

както и натоварването, получено от гореописаните източници на дифузно замърсяване са 

изготвени карти, дадени в т.1.2.4. в Плановете за управление на речните басейни на реките 

Струма, Места и Доспат, показваща комбинираното натоварване по азот и по фосфор. По 

този начин дифузното натоварване, предизвикано от определено вещество с различен 

произход (населени места, животновъдство, растениевъдство), може да бъде нанесено и 

оценено, като се отчете неговото натрупване и цялостното му влияние върху водосбора на 

водното тяло. 

 

1.2.5. Други източници на дифузно замърсяване, характерни за района на БД ЗБР  

 

В световната практика, автомобилният и железопътен транспорт са признати за 

един от значителните източници на дифузно замърсяване. Счита се, че транспортът е 

основен източник на замърсяване на почвите и водите с нефтопродукти и въглеводороди, 

както и с продукти от разпадането им. Друг източник на въздействие са обезлесителните 

мероприятия по железопътните линии и пътищата, когато се правят посредством 

пестициди. 

В България на практика липсват изследвания за количествата и вида на веществата 

замърсители, отделени при транспортните и свързаните с транспорта дейности, както и 

информация за периода им на разпадане (по литературни данни около 3 седмици са 

достатъчни за слънчевата радиация да разрушат структурата на повечето отделени от 

транспорта въглеводороди). Липсва и информация за прилежащите към транспортните 

линии площи, които са подложени на различен натиск в следствие на атмосферни 

отлагания от тях, както и разликите в натиска, поради различната натовареност на 

пътищата. Начина на изграждане на транспортната мрежа на територията на БД ЗБР (и 

България като цяло) е такъв, че трудно може да се каже каква част от дъждовните води от 

пътищата се отвеждат посредством канали (и респектвно при дъжд отмиват 

замърсителите) в реките и каква част дренира в подземните води. За целите на настоящият 

ПУРБ са изготвени карти на вероятните зони на най-значимо въздействие от транспорт и 

свързани с транспорта дейности, дадени в т.1.2.5. на Плановете за управление на речните 

басейни на реките Струма, Места и Доспат. Буферните зони около пътищата (площите,) в 

които може да се очаква това въздействие да бъде най-силно са определени както следва:  

• За първокласни и второкласни пътища – по 50 метра от двете страни на пътя; 

• За третокласни пътища – по 25 метра от двете страни на пътя; 
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• Полигоните на населените места като цяло. 

 

Анализът показва, че основната част от въздействието се съсредоточава в ниските 

части на водосборите и особено върху площите на по-големите населени места, 

разположени в низините. Съответно, като най-силно се оценява въздействието върху 

долните течения на реките и плитко залягащите подземни води в равнинните части 

(кватернер).  

Като цяло, площите подложени на въздействие от транспорта и свързаните с 

транспорта дейности са многократно по-малки от площите, подложени на въздействия от 

земеделски източници и интензивността на въздействието е значително по-малка от 

въздействието оказвано от населените места като цяло. 

 

Друг значим проблем за района на БД ЗБР – Благоевград е проблемът с все още 

широко разпространената практика да се изхвърлят твърди битови отпадъци (ТБО) на 

нерегламентирани сметища, като най-често това са сухи дерета, дерета или заливни тераси 

на реки. Тази забранена от закона практика е причина за постоянен процес на оттичане и 

просмукване на замърсени води в повърхностните и подземните ВТ. При високи води 

съществува риск за отмиване на ТБО, като замърсяването се пренася изцяло във 

повърхностните водни тела. На практика липсва информация за точният брой и площта на 

нерегламентираните сметища, както и количеството и вида на депонираните отпадъци. На 

карти в т.1.2.5. на Плановете за управление на речните басейни на реките Струма, Места и 

Доспат са посочени известните към момента нерегламентирани сметища. 

 

При анализа на дифузните източници на замърсяване, бяха разгледани и площите 

повлияни от минна дейност. В повечето от случаите става дума за приключил добив или 

площи използвани за депониране на хвост от минна или друга, свързана с минната 

индустриална дейност. Повечето от тези хвостохранилища са рекултивирани и по 

технологична схема екранират тялото на депото, като събират повърхностните и 

дрениращите подземни води в една точка. На практика обаче, поради естествена 

амортизация на съоръженията е възможно тези площи да се явяват източник на дифузно 

натоварване (най-вече за подземните води), като това натоварване е с трудно установими 

параметри.  

 

Поради липса на силно развита индустрия в региона, както и в непосредствена 

близост, трудно може да се говори за значими и постоянни атмосферни отлагания на 

определени вещества, причиняващи дифузно замърсяване. Данните от мониторинт на 

въздуха (в големите градове), както и от мониторинг на почви, извършвани от 

лабораториите на ИАОС, не показват наличие на такива дифузни замърсители.  
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Като цяло въздействието на гореописаните източници на дифузно замърсяване, за 

територията на БД ЗБР, може да бъде отнесено най-вече към ВТ разположени в ниската 

част на водосборите на главните реки и реките от първи порядък. Това се дължи на факта, 

че обикновено там наблюдаваме комбинираното въздействие на няколко или дори всички 

описани източници на дифузно замърсяване, като влиянието им е насочено, както към 

повърхностните води, така и към плитко залягащите незащитени подземни води. Като 

правило във високите части на водосбора (с голям наклон), поради характера на оттока, 

въздействието на замърсяването от дифузни източници се отразява по-силно на 

повърхностните ВТ, а в ниската (равнина) част на водосбора значително по-засегнати са 

подземните ВТ. 

 

Като най-значимо се определя дифузното натоварване предизвиквано от по-

значимите населени места, особено като се има предвид, че обикновено върху 

териториите на населените места може да се прехвърли и голяма (но практически 

неизчислима) част от въздействието, което оказва транспорта и животновъдството, както 

и че населените места са източник на други, не описани тук замърсявания (багрила, ПАВ, 

промени в рН, температурно натоварване и др.). Всички градски агломерации, както и 

повечето от по-големи села и развити туристически дестинации, са разположени в 

котловините на ЗБР и следователно в най-голям риск от дифузно замърсяване са плитко 

залягащите подземните водни тела, върху които те оказват влияние. 

 

1.3. Преглед на въздействието върху количеството на водите, вкючително 

водовземанията. 

 

Основните видовете водовземания , върху повърхностните водни тела, които са 

идентифицирани в Западнобеломорски район са : 

• За питейно - битово водоснабдяване на населени места; 

• За индустриални нужди; 

• За животновъдството; 

• За напояване в селското стопанство; 

• За промишленост 

• За производство на електроенергия (хидроцентрали); 

• За открити мини и кариери; 

• Други големи водоползвания. 

 

Данните, с които разполага БД ЗБР – Благоевград за разрешените водни обеми по 

издадените разрешителни до 30.06.2009 година за различните видове водоползвания от 

повърхностни води са следните: 
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• питейно-битово водоснабдяване – 81,586 млн. м³; 

• напояване – 95,737 млн. м³; 

• промишленост – 74,215 млн. м³; 

• енергетика (действащи ВЕЦ) – 1234,540 млн. м³. 

 

Информацията, използвана за изготвяне на оценката за въздействието от 

водовземане на повърхностните води е от:  

• Данни за естествен воден отток и измерени водни количества в хидрометрични 

станции и пунктове за мониторинг на повърхностни води тела – категория реки; 

• Регистър на издадените разрешителни за ползване и водоползване на 

повърхностни водни обекти (до 30.6.2009г.); 

• Данни от измервателните устройства за съответните обекти в резултат на 

издадените разрешителни (до 30.06.2009г.); 

• Експертна оценка за влиянието върху водните тела на водоползването за 

различни нужди. 

 

1.4. Други въздействия – морфологични изменения, регулиране на оттока и др. 

 

Основните видове въздействия от тази група са следните: 

Регулиране на водния отток: 

• съоръжения за прехвърляния на водни количества в района, както и в съседни 

райони за басейново управление (деривации); 

• язовири за питейно - битово водоснабдяване; 

• язовири използвани за напояване, напоителни системи; 

• водноелектрически централи. 

 

Управление на реките 

• Промени в крайбрежната ивица (корекции, съоръжения за защита от 

наводнения); 

• За земеделски нужди; 

• За рибовъдство; 

• Наземна инфраструктура (пътища/мостове); 

• Добив на инертни материали; 

 

Други морфологични изменения 

• Речни прагове.  

 

Хидроморфологичните изменения и регулиране на оттока са дадени на Карта в 
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т.1.2.4. в Плановете за управление на речните басейни на реките Струма, Места и Доспат. 

 

За оценката на степента на ерозията в Западнобеломорски район за басейново 

управление са използвани картите от Проект 00043507- Capacity Building for Sustainable 

Land Management in Bulgaria (Усрепване на капацитета на устойчиво управление на 

земине в България), Консултация върху Уточняване и усъвършенстване на модела за 

оценка на водната ерозия, Договор No 2006-072-POG. 

Моделът за оценка на водната ерозия на почвата се основава на оценки за 

потенциалния и действителния ерозионен риск, които са извършени чрез адаптация за 

условията на България на модел за прогнозиране на вероятните средногодишни почвените 

загуби от ерозия. Моделът е разработен в САЩ за целите на противоерозионното 

проектиране и е известен като Универсалното Уравнение за Почвените Загуби (Universal 

Soil Loss Equation – USLE): 

A = R K LS C P 

Където:  

- А са прогнозните средногодишни почвени загуби, t ha
-1

, 

- R е индексът за ерозионността на дъждовете, MJ mm ha
-1

 h
-1

, 

- K е индексът за податливостта на ерозиране на почвата, t ha h MJ
-1

 ha
-1

 mm
-1

, 

- LS е топографският индекс, 

- C е индексът за почвозащитното действие на растителността, 

- P е индексът за почвозащитно действие на приложените противоерозионни мерки  

USLE е един от най-широко използваните модели, използвани за оценка на риска 

от площна водна ерозия 

Получената Карта за действителния риск от площна водна ерозия е засечена с 

картите на водосборните басейни – основните 21 водосбора за цяла България и с 

подробните водосбори на четирите басейнови дирекции.  

Оценката на степента на ерозията на повърхностните водни тела в 

Западнобеломорски район е визуализирана на карти в отделните части на Плановете за 

управление на речните басейни на реките Струма, Места и Доспат. 

 

2. Оценка на състоянието на повърхностните водните тела. 

 

Оценката на състоянието на водите изисква стандарти за качеството на водите, 

които са определени като прагове, над които човешкото и екологичното здраве са 

застрашени. Ето защо екологичните цели за качеството на водите трябва да бъдат 

използвани като отправна точка за оценка на риска.  

Съгласно ЕРДВ, екологичните цели са обвързани с оценката на състоянието на 

водните тела, по следния начин: 
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Вид водно тяло 
Екологична цел, съгласно чл.4 на 
ЕРДВ 

Повърхностни води Добър екологичен и химичен статус 

Подземни води Добър химичен и количествен статус 

Силно модифицирани водни тела 
Добър химичен статус и добър 

екологичен потенциал 

 

Съгласно Приложение II към ЕРДВ за онези обекти, определени като водни тела в 

риск от недостигане целите за качество е нужно допълнително характеризиране с цел 

оптимизиране на дизайна на мониторинговите програми според Член 8, както и 

програмите от мерки според Член 11. Това характеризиране цели определяне на 

причините за неизпълнение (тоест натиска или комбинацията от натоварвания). Ето защо 

оценката на риска често може да бъде част от анализа на натиска и въздействията, 

извършен с процеса на характеризиране.  

 

2.1. Оценка на екологичното състояние 

 

2.1.1 Оценка на състоянието по биологични качествени параметри. 

 

2.1.1.1. Проблеми при избор на класификационна система за определяне на 

екологичен статус по стойностите на EQR. 

 

Определянето на типово специфични референтни стойности по показателя АИБИ, 

както и възможността да се изчислят стойностите на EQR индекс, само по себе си не е 

достатъчно за определяне на екологичното състояние на водните тела. За да бъде решена 

тази задача е необходимо да се определят числови гранични стойности на EQR индексът, 

които да описват екологичният статус на ВТ в изискваните от Директива 2000/60/ЕС пет 

категории, както и да определят точните граници между отделните категории. 

Механичното прилагане на препоръчваните от “Common Implementation Strategy” (CIS) 

обхват и граници (твърди стойности - anchor values) между категориите екологичен статус 

(ТаблицаII.3.) е неприложимо, поради две основни причини: 

• Най-ниската числова стойност на АИБИ е 1, а не 0, което определя най-ниската 

възможна стойност на ЕQR индексът 0,2 (при по-ниски референтни стойности и лошо 

състояние на екосистемата стойностите на EQR индекса могат да бъдат и по-големи от 

0,2). Отразено по този начин, тази стойност не може да маркира реално съществуващо 

лошо състояние на екосистемата, а определя състоянието като незадоволително или по-

високо. Това не отговаря на действителното състояние и опита да се съберат петте 

екологични класа в диапазона от 0,2 до 1 по EQR и води до реално надценяване на 
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екологичното състояние на всички класове, като го представя за по-добро от реалното; 

• Дори ако горният проблем бъде избегнат с чисто математически похвати (чрез 

въвеждане на коефициент за корекция или промени във формулата за изчисление на 

индекса), това не решава проблема с отместването на оценката на измерените стойности, 

което е различно за различните типове (с разлика в референтните стойности) и се 

определя от величината на конкретната референтна стойност, специфична за конкретния 

тип.  

 

 
Таблица ІI.3. Препоръчителни обхвати за EQR за оценка на екологичното състояние (по 

CIS/ REFCOND, 2003) 

 

Екологично състояние Обхват А Обхват В 

Отлично ≥ 1.00-0.80 ≥ 1.00-0.85 

Добро 0.80-0.60 0.85-0.70 

Умерено 0.60-0.40 0.70-0.55 

Незадоволително 0.40-0.20 0.55-0.40 

Лошо < 0.20 < 0.40 

 

Ако при изготвянето на класификационна система и определяне на границите 

между различните екологични статуси не бъдат отчетени гореописаните два проблема, на 

практика ще се наруши едно от основните изисквания при създаването на системата за 

екологична класификация, а именно въвеждането на коректна стъпка за детерминиране на 

граничните стойности на EQR. Това от своя страна няма да позволи да се разграничат 

различните екологични състояния на екосистемата и коректно да се отчита доколко 

същата е повлияна от различните антропогенни дейности. 

 

В Заключителният отчет по Проект 508/2004 “Привеждане на системата за 

биомониторинг на повърхностните води в съответствие с Приложение V на Рамковата 

Директива за Водите на ЕС (2000/60/ЕС)”, въз основа на един по-прецизен анализ на 

нелинейните зависимости между EQR и класовете за екологично качество, както и на 

експертната оценка на авторите, беше предложено, като по-целесъобразно за 

класификация на екологичното състояние на водните тела да бъдат възприети стойностите 

за EQR посочени в Таблица II.4. 
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Таблица ІI.4. Предлагани стойности на EQR за класификация на екологичното състояние на 

водните тела в България по проект 563/2004. 

 

Екологично състояние Стойност на EQR Обхват Percentille 

много добро ≥1 (100%) ≥ 1.00-0.85 90 

добро 0.70 (70%) 0.84-0.58 70 

умерено 0.45 (45%) 0.57-0.38 50 

незадоволително 0.30 (30%) 0.37-0.25 30 

лошо 0.20 (20%) < 0.25 10 

 

Един анализ на тези предложени стойности на EQR за класификация на 

екологичното състояние показва, че обхвата на стойностите предполага някой 

изкривявания на резултатите, което ясно се вижда в  Таблица ІI.5. Като се има предвид, че 

на практика е невъзможно да се получат стойности на EQR по-ниски от 0,2, а при 

референтни стойности 4 и по-ниски от 0,25 ( както и поради факта, че не е решен въпроса 

с отместването на границите), това означава, че е практически невъзможно да се оцени 

съществуващ лош екологичен статус, особено в случаите когато референтната стойност за 

типа е 4 и по-ниска. От друга страна се наблюдава и ясно статистическо ограничаване на 

случайте, в които ВТ ще попадне в незадоволително състояние и изключително 

разширяване на обхвата на доброто екологично състояние, като най-неприемлива е 

възможността високите стойности на умереното състояние да бъдат оценявани като добро 

екологично състояние.  

 

Таблица II.5. Сравнение между разпределението на стойностите предложени по проект 

563/2004 и твърди стойности - anchor values, предложени по CIS/ REFCOND, 2003 

 

< 0.25 0.37-0.25 0.57-0.38 0.84-0.58 ≥ 1.00-0.85 

л незад. умерено добро отлично 

лошо незадоволително умерено добро отлично 

0 – 0,2 0,2 – 0,4 0,4 – 0,6 0,6 – 0,8 0,8 - 1 

 

Като цяло прилагането на предложеният от проект 563/2004 подход би довел до 

реално надценяване на екологичният статус на ВТ, би снижил екологичните цели и не 

отговаря на целите на Директива 2000/60/ЕС. В допълнение в проекта не се предлага 

начин за преодоляване на двата ключови проблема – оценка на ВТ в лошо състояние 

(където в предложението на проекта проблема на практика се задълбочава) и отместването 

на граничните стойности при различни референтни стойности за различните типове. 
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2.1.1.2. Класификационна система за определяне на екологичен статус на ВТ по 

стойностите на EQR за района на БД ЗБР – Благоевград. 

 

Поради описаните в т. 2.1.1.1. проблеми, на практика към момента няма действаща 

класификационна система за оценка на екологичен статус на ВТ на национално ниво. 

Поради тази причина за целите на настоящият ПУРБ беше разработена показаната в 

Таблица ІI.6. скала с обхватите на стойностите на EQR за петте категории екологичен 

статус, както и границите между екологичните състояния.  

Прилагането на така разработената класификационна система, описана в Таблица 

ІI.6. за целите на настоящият ПУРБ, донякъде решава описаните в т. 2.1.1.1. проблеми. 

Системата добре описва ниските състояния на екологичен статус, като в същото време 

отчита плавно промените настъпили в състоянието на екосистемата и ги разпределя, 

отразявайки сравнително достоверно степента на отклонение в статистически равномерни 

пет екологични класа. В същото време класификационната система не отчита 

отместването между различните типове водни тела, което се дължи на различните 

референтни стойности, приети за различните типове на територията на БД ЗБР – 

Благоевград. Граничните стойности между класовете са определени на база на експертна 

оценка, като са съобразени с преобладаващо планинският тип реки за района. 

Незначителното надценяване на екологичното състояние на типовете с по-ниска 

референтна стойност до голяма степен се компенсира от по-голямата самопречиствателна 

способност на същите типове. Така предложената класификационна система, съгласно 

описаните обстоятелства, свързани с предлаганите за целите на настоящият ПУРБ 

Референтни стойности на показателя АИБИ, може да се ползва и при оценка на 

екологичният потенциал на СМВТ от категория река, след изчисляването на съответният 

EQR индекс. 

 



План за управление на речните басейни в  

Западнобеломорски район за басейново управление                                 Обща част           Раздел ІI 

 

 Басейнова дирекция Западнобеломорски район  

 

115 

Таблица ІI.6. Скала с обхватите и граничните стойностите на EQR за класификация на екологичен статус на ВТ, за целите на ПУРБ на БД ЗБР – Благоевград 

 

Балове на АИБИ  пр.   1   1-2   2   2-3   3   3-4   4   4-5   5 

Числов еквивалент  0,50* 0,75* 1,00 1,25** 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 

                                  

Тип ВТ РС                    

012101 3,75 0,133 0,200 0,267 0,333 0,400 0,467 0,533 0,600 0,667 0,733 0,800 0,867 0,933 1,000           

001110 4,00 0,125 0,188 0,250 0,313 0,375 0,438 0,500 0,563 0,625 0,688 0,750 0,813 0,875 0,938 1,000         

001111 4,25 0,118 0,176 0,235 0,294 0,353 0,412 0,471 0,529 0,588 0,647 0,706 0,765 0,823 0,882 0,941 1,000       

011110 4,25 0,118 0,176 0,235 0,294 0,353 0,412 0,471 0,529 0,588 0,647 0,706 0,765 0,823 0,882 0,941 1,000       

011011 4,50 0,111 0,167 0,222 0,278 0,333 0,389 0,444 0,500 0,556 0,611 0,667 0,722 0,778 0,833 0,889 0,944 1,000     

011101 4,50 0,111 0,167 0,222 0,278 0,333 0,389 0,444 0,500 0,556 0,611 0,667 0,722 0,778 0,833 0,889 0,944 1,000     

012111 4,50 0,111 0,167 0,222 0,278 0,333 0,389 0,444 0,500 0,556 0,611 0,667 0,722 0,778 0,833 0,889 0,944 1,000     

011111 4,75 0,105 0,158 0,211 0,263 0,316 0,368 0,421 0,474 0,526 0,579 0,632 0,684 0,737 0,789 0,842 0,895 0,947 1,000   

021101 4,75 0,105 0,158 0,211 0,263 0,316 0,368 0,421 0,474 0,526 0,579 0,632 0,684 0,737 0,789 0,842 0,895 0,947 1,000   

020111 5,00 0,100 0,150 0,200 0,250 0,300 0,350 0,400 0,450 0,500 0,550 0,600 0,650 0,700 0,750 0,800 0,850 0,900 0,950 1,000 

021111 5,00 0,100 0,150 0,200 0,250 0,300 0,350 0,400 0,450 0,500 0,550 0,600 0,650 0,700 0,750 0,800 0,850 0,900 0,950 1,000 

030111 5,00 0,100 0,150 0,200 0,250 0,300 0,350 0,400 0,450 0,500 0,550 0,600 0,650 0,700 0,750 0,800 0,850 0,900 0,950 1,000 

                     

0,001 - 0,360 bad лош               

0,361 - 0,520 poor незадоволителен               

0,521 - 0,680 moderate умерен               

0,681 - 0,840 good добър               

0,841 - 1,000 high висок               

 
Забележки: * - Числови стойности на АИБИ по-малки от единица, са извън обхвата на скалата на метода, но се получават в случаите, когато имаме пресъхване 

на ВТ. В този случай, ако пресъхването се дължи на отнемане на води за различни антропогенни дейности, при изчисленията се включва 

стойността 0,5, като състояние по-лошо от най-лошото. 

 ** - Междинните числови стойности, които не отговарят точно на определен бал от АИБИ (0,75 0,25 … както и всички други междинни стойности) 

се получават в резултат на осредняване на стойности при наличие на повече от един резултат от мониторинг за годината, или при оценка на 

резултатите от няколко години.  
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В допълнение използваната класификационна система предлага и възможност да се 

решат и три други проблема: 

- Даване на междинни числови стойности, при обработка и осредняване на 

поредици от данни; 

- Дава възможност да се оценят състояния на пресъхване на ВТ, предизвикано от 

човешки дейности; 

- Определя единни критерии при оценка на всички ВТ на територията на БД ЗБР – 

Благоевград. 

 

2.1.1.3. Принципи при определяне на ВТ в риск да не постигнат добро състояние по 

екологичен статус.  

 

Прилагането на описаните референтни стойности и гореописаната 

класификационна система е необходимо, но недостатъчно условие за коректната оценка 

на екологичното състояние на водните тела. Тъй като провеждането на хидробиологичен 

мониторинг (ХБМ) се извършва и дава информация за сравнително малък участък от ВТ, 

неповлияни от допълнителни замърсявания или вливания на други притоци, на практика 

възниква необходимост от въвеждане на допълнителни принципи, спазването на които би 

дало възможност за възпроизводимост на резултатите при едни и същи данни и би дало 

възможност за определяне на тенденции в промяната на състоянието, при бъдещи оценки 

на екологичният статус на същите водни тела.  

 

Основни принципи, използвани при оценката на екологичният статус на ВТ на 

територията на БД ЗБР – Благоевград са: 

1. При наличие на дълга поредица от данни (1998 г. – 2009 г.) по показателя АИБИ, 

за да се избегнат отклоненията, предизвикани от различната влажност на годините, 

резултатите бяха обработвани в две групи – за целият период и от последните 3 години, 

като по този начин се проследяваше тенденцията в промяната на статуса; 

- При констатиране на негативна тенденция, резултатите от минали периоди не 

бяха вземани предвид при оценката и като текущо състояние беше определяно най-

лошото от последните 3 години; 

- При констатиране на позитивна тенденция в развитието на екологичният статус, 

състоянието беше определено като средна стойност състоянието през последните 3 години 

(при наличие на поне 2 числа) или като средна стойност за целият период; 

2. При наличие на повече от една точка за хидробиологичен мониторинг (ХБМ) в 

едно ВТ, като водещи при оценката бяха разглеждани пунктовете в долната част на 

водосбор, главно поради факта, че те са по-показателни за водното тяло като цяло; 

3. При наличие на значителни различия в статуса между резултатите от пункт в 
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долната част на ВТ и по-горен пункт, когато по-горният участък показва резултати с две и 

повече степени по-нисък от по-ниско разположеният пункт (сравнително редки случай, 

показващи, че вероятно става дума за некоректно определяне на водните тела), крайната 

оценка се съобразява с тези по-ниски стойности, като: 

- В случай, че участъка, показващ по-нисък екологичен статус е значителен по 

размер по отношение на размера на цялото ВТ, крайната оценка на екологичният статус на 

ВТ е равна на оценката за този по-повлиян участък; 

- В случай, че участъка, показващ по-нисък екологичен статус е незначителен като 

размер, по отношение размера на цялото ВТ, то крайната оценка на екологичният статус е 

осреднена стойност от екологичната оценка на този поразен участък и най-ниско 

разположеният участък във водосбора. 

4. При наличие на стари данни от ХБМ, от периода 1998 – 2004 г., екологичният 

статус на ВТ е оценяван само в случаите, когато в последващият период не са възникнали 

нови въздействия, свързани с допълнително натоварване, промяна на оттока или други 

(повлияващи резултатите на АИБИ) хидроморфологични въздействия. 

5. При липса на данни от ХБМ за дадено водно тяло, оценка на екологичен статус 

не е правена. Крайната оценка на състоянието е направена на база на данни по физико-

химични параметри, както и по експертна оценка и аналогия с ВТ от същият тип със 

сходни водни количества, подложени на сходни въздействия. 

 

Като цяло използването на единна класификационна система за оценка на 

екологичен статус, както и еднакви критерии и стъпки, при извършването на тази оценка 

на състоянието на ВТ, за територията на БД ЗБР – Благоевград, гарантира съпоставимост 

и възпроизводимост на резултатите, както и възможността да се проследи тенденцията в 

промяната на екологичният статус по години и да се оценят резултатите от заложените в 

настоящият ПУРБ мерки по управление на водите. Този подход следва да се запази до 

въвеждането на единна национална система, интеркалибрирана с европейските такива, за 

оценка на екологичен статус на ВТ по всички биологични елементи за качество. 

 

2.1.2. Оценка на състоянието по основни физикохимични показатели, подкрепящи 

биологичните. 

 

Пресмятанията и определянето на количеството на замърсяване от точков източник 

се правят на базата на издаденото разрешително за заустване на отпадъчни води, в което 

са фиксирани количеството на заустваните отпадъчни води и са заложени индивидуалните 

емисионни ограничения, които всеки титуляр на такова разрешително трябва да спазва.  

Данните за количеството и концентрациите на замърсителите в заустваните 

отпадъчни води позволяват да бъдат изчислени товарите на замърсителите. В условията 
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на всяко разрешително за заустване е вписано задължението титулярът да провежда 

собствен мониторинг на тези отпадъчни води и резултатите от физико-химичните анализи 

и протоколите от тях да бъдат своевременно предоставяни в БД ЗБР – Благоевград. 

 

За всяко от идентифицираните и обособени повърхностни водни тела се прави 

преглед на всички точкови замърсители, намиращи се в неговия район. Изчисляват се 

средногодишните товари за всеки обект, заустващ отпадъчни води, по отделните химични 

параметри. За всеки замърсител – БПК5, амониев азот, нитратен азот, нитритен азот, 

фосфати, сулфати и др. Товарите се сумират и се получават обобщените товари по 

различните компоненти за всяко повърхностно водно тяло. Този товар, разделен на 

средногодишното водно количество, преминало през това тяло дава средногодишната 

концентрация на замърсителя за разглежданото повърхностно водно тяло. Изчислената 

средногодишна концентрация за всеки замърсител се сравнява със стойности на различни 

стандарти за качество, които са елементи на определена класификационна система, която 

позволява определяне на състоянието на това повърхностно водно тяло и съотнасянето му 

в конкретен клас на класификационната система по отношение на неговото състояние.  

Това е принципният подход при определяне на товарите на замърсителите и 

съответните им средногодишни или средно многогодишни концентрации за всяко 

повърхностно водно тяло. 

При окомплектоването и анализа на данните за въздействията от точкови 

източници на замърсяване върху състоянието на повърхностните водни тела в 

Западнобеломорски район бяха установени следните липси и пропуски: 

- За много от точковите източници на замърсяване липсват данни от провеждан 

собствен мониторинг – съгласно условията на издаденото разрешително; 

- Липсва контролен мониторинг на отпадъчните води – голям брой предприятия, 

които заустват по-малко от 100 куб. м. на денонощие отпадъчни води във водните обекти 

не попадат в списъците за задължителен годишен контрол на емитерите на всеки РИОСВ. 

Липсват данни за концентрации на различните замърсители в отпадъчните води; 

- В много от случаите на изход от ПСОВ на заустващият отпадъчни води обект 

липсва измервателно устройство, което да регистрира реално заустените количества 

отпадъчни води. В такъв случай за изчисляване на товарите следва да се използва 

вписаното в разрешителното зауствано водно количество, но това не винаги отразява 

вярно действителното натоварване на водното тяло със замърсители и данни за зауствани 

количества; 

- За други точкови източници на замърсяване данните са съвсем недостатъчни – 

има обекти, за които са налични еднократни и единични данни от провеждани физико-

химични анализи, което не позволява тези данни да бъдат сравнени с някаква поредица и 

да се проследи трайна тенденция в концентрациите на заустваните замърсители. 
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Гореописаните обстоятелства затрудняват определянето на реалните количества на 

замърсителите от точковите източници във водното тяло.  

 

Поради тази причина за анализ и оценка на състоянието на повърхностните води са 

използвани данни от програмите за мониторинг на имисионното сътояние на 

повърхностните води – провеждан от БД ЗБР – Благоевград в периода от 2005 до 2007 г., 

както и новите програми за контролен и оперативен мониторинг на повърхностните води, 

провеждани от БД ЗБР – Благоевград, които стартираха през януари 2008 година. Тези 

мониторингови програми позволяват да се установи концентрацията на всеки един 

замърсител в различните части на повърхностните води – във всяко от водните тела, а в 

някои от пунктовете се измерват и водни количества.  

 

Стойностите на концентрациите на тези замърсители по данни от програмите за 

мониторинг на имисионно състояние на повърхностни води на БД ЗБР – Благоевград 

показват общия натиск от въздействието върху състоянието на водните тела – 

едновременно от точкови и дифузни източници на замърсяване.  

Липсата на методика за изчисляване на самопречиствателната способност на 

повърхностните води, както и липсата на методика за оценка и определяне на стойностите 

на замърсителите в повърхностните и в подземните води, в резултат от дифузно 

замърсяване, в нашия случай не позволява да се разглеждат по отделно двата вида 

въздействия – точково и дифузно замърсяване.  

Поради тази причина при оценката на състоянието на водните тела са оценени 

сумарните ефекти от въздействието на точковите и дифузни източници на замърсяване на 

повърхностните води. 

 

При липса на данни от физикохимичен анализ за дадено водно тяло, оценка на 

екологичен статус не е правена. Крайната оценка на състоянието за такива водни тела е 

направена на база на данни от ХБМ и хидроморфологични въздействия. 

 

2.1.2.2. Избор на класификационна система за оценка на състоянието на 

повърхностните води.  

 

Поради липса на разработени и действащи стандарти за качество на химични 

вещества като замърсители в повърхностните води и липсата на утвърдени и действащи 

класификационна система за оценка на състоянието на повърхностните водни тела за 

категория „река” при оценката на физикохимичните показатели е използвана 

категоризацията по Наредба 7/1986 година За показатели и норми за определяне на 

качеството на течащите повърхностни води, както е дадено в Таблица ІI.7. 
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Таблица ІI.7. Разделяне по категории на физикохимичните показатели за оценка на 

екологичното състояние. 

 

 

ФИЗИКОХИМИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

Категория по Наредба №7 

Клас за показателите в 

екологичното състояние Забележка 

I категория Много добро   

II категория Добро / Умерено 

В зависимост от степентта на 

превишенията и честотата им 

III категория Незадоволително   

Извън трета категория Лошо   

 

 Разработената класификационна система за оценка на физикохимичните 

показатели на водните тела категория “река” е представена в Πриложение № 1. 

За категория „езеро” са използвани нормите в Приложение № 1 към чл. 2, т.1 на 

действащата Наредба № 4/2000 г.- За качеството на водите за рибовъдство и за развъждане 

на черупкови организми. 

 

2.1.3. Оценка на състоянието по хидроморфологични въздействия. 

 

При оценката на хидроморфологичните въздействия е използвана наличната 

информация в БДЗБР-Благоевград за хидроложкия режим и морфологичните въздействия 

в Западнобеломорски район за басейново управление. 

 

В хода на анализа на водоползването от повърхностните водни тела са направени 

следните изчисления : Определени са площите на водосборите на водните тела - категория 

“река” и котите на начало и край за всяко повърхностно водното тяло (котите и 

водосборите са определени по карти в ГИС). Изготвени са основните характеристики на 

водните тела - естествения воден отток в началото и края на всяко водно тяло (по 

експертна оценка) и последователно по групи (типове водоползвания) са описани 

необходимите данни на основните нарушители на оттока - електропроизводство, 

напояване, питейно-битово водоснабдяване и промишлено водоснабдяване. Към 

промишленото водоснабдяване са отнесени всички значими водоползвания извън първите 

три категории. Сумирани са всички въздействия от водоотнемането за всяко тяло и е 

направена оценка на процента на водоотнемането спрямо наличния естествен воден 

ресурс. 

Естественият воден отток при границите на водните тела е изготвен по експертна 
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оценка на основата на данните за естествения воден отток от “Генерални схеми за 

използване на водите в районите за басейново управление” на БАН за редицата от години 

1961 г – 1998 г. като базови данни в определени точки от водосборните области на трите 

основни реки Струма, Места и Доспат. При попадане на началото или края на водното 

тяло извън тези точки, оттока се изчисли по метода на използване на хидромодула на 

оттока от подобието на реки (или части от реки) със сходни оттокообразуващи фактори, 

сравняване с оттока изчислен за оразмеряване на водохващания в точките на 

водоотнемане за различини водоползвания и сравняване с оттока в базовите точки на 

естествения воден отток от “Генерални схеми за използване на водите в районите за 

басейново управление ” на БАН. 

 

По данни от издадените разрешителни за водоползване от повърхностни води от 

БД ЗБР - Благоевград са описани всички водоползватели, според географското им 

местоположение в границите на всяко повърхностно водно тяло. На базата на 

разрешените водни обеми в разрешителните са определени редуцираните водни 

количества според разрешения режим на водоползване, като е прието равномерно 

отнемане в границите на разрешения период. Отчетено е въздействието в максимално 

натоварения участък във всяко водно тяло в % получен като съотношение на сумата на 

редуцираните водни количества на водоотнемането спрямо естественият воден отток.  

 

Поради липса на утвърдена и действаща методика за оценка на натиска от 

водоотнемане от повърхностните водни тела оценката за въздействието от водовземане на 

повърхностните води е направена като са сравнени данните за естествения отток за всяко 

повърхностно водно тяло с общото количество на всички водовземания, които се 

извършват в това тяло. При водоотнемания повече от 50 % от стойността на естествения 

отток – това тяло се приема, че не е в добро състояние и се обявява в риск по отношение 

на въздействия от водоотнемане. Категориите са както следва: 

• От 0 % до 10% - не е в риск по водоотнемане – много добро състояние; 

• От 10 % до 25 % - не е в риск по водоотнемане – добро състояние; 

• От 25 % - до 50 % - не е в риск по водоотнемане – умерено; 

• От 50% - до 75 % - е е в риск по водоотнемане – незадоволително; 

• От 75 % - до 100 % - е в риск по водоотнемане –  лошо състояние. 

 

Въздействието от морфологични изменения е анализирано и оценено на базата на 

експертна оценка, поради липса на утвърдена и действаща методика за оценка на такъв 

вид въздействия. 

 

Анализът за значимостта по отношение на морфологичните изменения и 
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регулиране на водния отток е направен на базата на наличната информация. В 

Западнобеломорски район са констатирани следните морфологични въздействия : 

- Изземване на инертни материали (баластриери и др); 

- Добив на редки и ценни метали в речните корита; 

- Хидротехнически и хидромелиоративни съоръжения за укрепване речното легло. 

 

2.2. Оценка на натиска по отношение на химично състояние – присъствие на 

приоритетни вещества и специфични замърсители. 

 

Оценката на химичното състояние се прави по отношение на присъствието и 

сравняванетото на стойностите на измерените концентрации на приоритетни вещества и 

специфични химични замърсители (Директива 2008/105/ЕО) във водите на водните тела 

със стандартите за качество. 

Съгласно направената оценка на състоянието по отношение на приоритетни 

вещества и специфични химични замърсители в повърхностните водни тела в 

Западнобеломорски район няма нито едно водно тяло, което да е обявено в лошо химично 

състояние. 

 

2.3. Резултати от определяне на натиска върху екологичното състояние на 

повърхностните водни тела – категория „река” и категория „езеро”. 

 

2.3.1. Резултати от анализа на биологичните качествени параметри. 

 

Резултатите от направената оценка на повърхностните водни тела - категория 

„река” в Западнобеломорски район за басейново управление по показателя АИБИ са 

дадени подробно в раздел II, т.2.3.1. на Плановете за управление на речните басейни на 

реките Струма, Места и Доспат. 

От 122 ВТ в Западнобеломорки район за басейново управление: 

• в много добро състояние са 20 водни тела; 

• в добро състояние/потенциал са 39 водни тела; 

• в умерено състояние/потенциал са 25 водни тела; 

• в незадоволително състояние/потенциал са 8 водни тела; 

• в лошо състояние/потенциал са 8 водни тела. 

Няма данни за 22 водни тела. 
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2.3.2. Резултати от анализа на физикохимичните показатели за оценка на 

екологичното състояние на повърхностните водни тела – категория „река”. 

 

Резултатите от анализът на физикохимичните показатели за оценка на 

екологичното състояние на идентифицираните 122 повърхностни водни тела – категория 

“река” в Западнобеломорски район са разгледани конкретно в Раздел ІІ, т.2.3.1. на 

Плановете за управление на речните басейни на реките Струма, Места и Доспат и 

показват следните обобщени резултати: 

• в добро състояние/потенциал са 48 водни тела; 

• в умерено състояние/потенциал са 22 водни тела; 

• в незадоволително състояние са 3 водни тела; 

• в лошо състояние/потенциал са 9 водни тела. 

Няма данни за 40 водни тела. 

 

Непостигането на добро състояние и риска за тези тела е свързан най-често с 

превишенията на стойностите за различни замърсители, които са ключови параметри на 

използваната класификационна система - това са показателите БПК5, ХПК, амониев азот, 

нитритен азот, фосфати и общ фосфор, неразтворени вещества, нефтопродукти, феноли и 

други. 

 

Основните видове точкови въздействия, водещи до този резултат са:  

• зауствания от населени места и индустриални предприятия без изградени 

пречиствателни станции за отпадни води; 

• зауствания от населени места с действащи, но технологично остаряли и 

амортизирани ПСОВ; 

• дифузно замърсяване причинено от населени места без изградена 

канализация и от земеделски дейности; 

• комбиниран ефект от различни значими въздействия. 

 

При направената оценка на физикохимичните показатели нито едно повърхностно 

водно тяло категория „река” не попадна в “много добро състояние”, въпреки че определен 

брой от анализираните водни тела се използват като източници за питейно-битово 

водоснабяване и се намират в райони с липса на антропогенно въздействие.  

 

2.3.3. Резултати от анализа на физикохимичните показатели за оценка на 

екологичното състояние на повърхностните водни тела – категория „езеро”. 
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Броят на обособените като повърхностни водни тела – стоящи води – язовири и 

езера е 10, от които 4 водни тела са високопланински езера в планините Рила и Пирин и 6 

броя са язовири. 

Езерата се намират в трудно достъпни високопланински райони, които се 

характеризират с липса на конкретни антропогенни въздействия – те са в неповлияно от 

човешката дейност състояние. Наблюдението на такъв тип водни обекти има за цел да 

проследява и оценява глобалните дългосрочни изменения в естествените условия. 

Язовирите, които са обособени като самостоятелни водни тела – тип стоящи води, 

на територията на БД ЗБР – Благоевград, са силно модифицирани водни обекти .При тях 

антропогенните дейности и натиск са изключително дълготрайни във времето, интензивни 

по своя мащаб и големина и определящи за всички параметри на състоянието им. Като 

резултат от антропогенните дейности, за тези водни тела са характерни изключително 

големи интервали на вариране на стойностите на параметрите на състоянието, което 

затруднява оценката на тяхното състояние. Съгласно изискванията на ЕРДВ за такива 

водни тела не се прави оценка на състоянието, а оценка на потенциала. В действителност 

голямото вариране на количествените и качествени характеристики на тези водни обекти е 

обвързано и зависи изцяло от стопанските цели, за чиито нужди се използват тези обекти 

– питейно водоснабдяване, напояване, хидроенергетика, комбинирано използване и др. 

Доста често при провеждане на конкретни и специфични стопански дейности в тези водни 

тела да се стига до тяхното пълно изпразване или източване, което от своя страна внася 

рязка и необратима промяна във всички техни параметри на състоянието. 

 

Съгласно изискванията на ЕРДВ всички тези водни тела са определени от БД ЗБР – 

Благоевград като силно модифицирани водни обекти – СМВО и за тях не се поставят 

високи екологични цели, а се определя екологичен потенциал. 

 

Основните замърсители на тези типове повърхностни стоящи води в 

Западнобеломорски район за басейново управление са : 

- зауствания на битово-фекални отпадъчни води от населени места без изградени 

пречиствателни станции за отпадъчни води, непосредствено във водните обекти или в 

обхвата на техния водосбор; 

- дифузно замърсяване, причинено от населени места без изградена канализация; 

- земеделски дейности; 

- животновъдство; 

- комбиниран ефект от различни значими въздействия. 

 

Резултатите от анализа на оценка на състоянието и въздействията върху тези 

повърхностни водни тела – категория „езеро” са следните: 
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- По експертна оценка и четирите високопланински езера, които са 

идентифицирани в Западнобеломорски район са в много добро екологично състояние. 

- Идентифицираните в Западнобеломорски район 6 повърхностни СМВТ – 

категория “езеро” са с добър екологичен потенциал. 

 

2.3.4. Резултати от анализа на хидроморфологични въздействия върху 

повърхностните водни тела – категория „река”. 

 

Резултатите от направената оценка на натиска по отношение на 

хидроморфологичните въздействия на идентифицираните 122 повърхностни водни тела – 

категория “река” в Западнобеломорски район за басейново управление са следните: 

- в много добро състояние са 2 водни тела; 

- в добро състояние/потенциал са 85 водни тела; 

- в умерено състояние/потенциал са 27 водни тела; 

- в незадоволително състояние са 6 водни тела; 

- в лошо състояние/потенциал са 2 водни тела. 

 

Оценката на въздействието по водоотнемане и морфологични въздействия върху 

повърхностните водни тела категория “река” в Западнобеломорски район е представена в 

Раздел II, т.2.3.4.на Плановете за управление на речните басейни на реките Струма, Места 

и Доспат. 

 

2.3.5. Обобщена оценка на състоянието на повърхностните водни тела - категория 

“река”. 

 

Оценката на състоянието на повърхностните водни тела – категория „река” е 

изготвена като са взети в предвид и трите компонента на екологичното състоянието – 

физико-химични параметри, хидроморфологични въздействия и биологични качествени 

параметри - АИБИ. Определящо за крайната оценка на състоянието е най-лошото от тези 

три състояния за всяко повърхностно водно тяло. 

От идентифицираните 122 повърхностни водни тела – категория “река” в 

Западнобеломорски район за басейново управление: 

- в много добро състояние е 1 повърхностно водно тяло; 

- в добро състояние/потенциал са 54 повърхностни водни тела; 

- в умерено състояние/потенциал са 44 повърхностни водни тела; 

- в незадоволително състояние са 9 повърхностни водни тела; 

- в лошо състояние/потенциал са 14 повърхностни водни тела.  
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Оценката на състоянието на повърхностните водни тела категория “река” в 

Западнобеломорски район е представена в Раздел II, т.2.3.5.на Плановете за управление на 

речните басейни на реките Струма, Места и Доспат. 

 

2.4. Празноти и липса на информация. 

 

За 40 водни тела категория „река” в Западнобеломорски район за басейново 

управление не е провеждан мониторинг и няма данни за физикохимичните показатели. 

Поради тази причина към настоящия момент тези тела не могат да бъдат класифицирани 

по отношение на физикохимични показатели, но за оценка на въздействията върху тях и 

определяне на състоянието им са използвани останалите компоненти – 

хидроморфологични въздействия и преди всичко оценка на екологичното състояние по 

биотичен индекс, който съгласно ЕРДВ е водещ при определяне на състоянието на 

водните тела. 

За 22 водни тела няма данни за хидробиологичен мониторинг. При тяхната оценка 

е използвана наличната информация за хидроморфологичните въздействия и данните от 

физикохимичните анализи. 

Липсата на определени референтни стойности за биологични качествени параметри 

за всички типове повърхностни водни тела категория “реки” в Западнобеломорски район 

не позволява да бъдат пресметнати и представени числово коефициентите EQR. 

Крайно недостатъчни са данните от провеждан собствен мониторинг на емитери, 

формиращи отпадъчни води – по отношение на количество и качество на заустваните 

отпадъчни води, както и от титуляри на разрешителни за водоползване за други цели. 

Един по-засилен контрол по изпълнение на условията на вече издадените разрешителни 

би довел до значително разширяване на базата данни за оказвания натиск и въздействия 

върху водните тела и последващо по-детайлно и по-достоверно тяхно анализиране и 

оценка. 

Липсата на подходящи методики за оценка на различните видове натиск върху 

повърхностните и подземните тела доведе до невъзможност да се проследят и анализират 

в детайли някои от въздействията, до невъзможност да се оцени тяхната големина и сила - 

например при оценка на дифузните източници на замърсяване или при оценката на 

хидроморфологичните въздействия. При тези видове оценки на натиска е подходено 

главно от експертна гледна точка. 

 

2.5. Препоръки за проучвателен мониторинг. 

 

Липсата на данни за химичното и екологично състояние на някои повърхностни 

водни тела, както и на данни за химичното и количествено състояние на някои подземни 
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водни тела ще бъде отстранена чрез промяна в програмите за мониторинг на 

повърхностни води на БД ЗБР – Благоевград. Ще бъдат избрани и изградени нови 

пунктове за мониторинг в тези тела, ще се разработят допълнителни програми за 

мониторинг в тях и по този начин ще бъдат набавени данни за всички параметри на 

състоянието. 

 

3. Преглед на значимите натоварвания върху подземните води. 

 

В Западнобеломорски район за басейново управление са идентифицирани 39 броя 

подземни водни тела, разположени в 5 водоносни хоризонта, разгледани подробно в 

Плановете за управление на речните басейни на реките Струма, Места и Доспат. 

 

3.1. Замърсяване от точкови източници върху подземните води. 

 

В Западнобеломорски район няма идентифицирани и разрешени директни 

зауствания на отпадъчни води в подземните води. Като точкови замърсители на подземни 

води се явяват следните дейности : 

• големи течове от канализационни системи; 

• стари складове за препарати за растителна защита; 

• недобре стопанисвани и експлоатирани водовземни съоръжения от подземни води 

и такива в лошо техническо състояние. 

 

 Прегледът на значимите видове натиск от точкови източници върху 

химичното състояние на подземните водни тела в Западнобеломорски район е направен на 

базата на следната информация за качеството на подземните води, на територията на БД 

ЗБР – Благоевград, която беше събрана, систематизирана и анализирана, а именно : 

• данни от преписките по издаване на разрешителни за водоползване от подземни 

води – протоколи за физикохимични анализи, хидгогеоложки и хидрохимични 

проучвания, приложени към документацията по подготовка за издаване на 

разрешителните за водоползване ; 

• данни от провеждан собствен мониторинг и химични анализи на ползваните 

подземни води от титулярите на издадени разрешителни; 

• данни от мониторинг на химичното състояние на подземни води, в рамките на 

националната мрежа за мониторинг на водите – до 2007 г, включително; 

• данни от стартиралите през 2008 г. програми за контролен химичен мониторинг на 

подземни води на БД ЗБР - Благоевград, осъществявани съгласно изискванията на 

чл. 8 от ЕРДВ; 

• данни от други национални институции и ведомства, имащи отношение към 
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управлението на водите в Р. България и провеждащи дейности по мониторинг на 

качествени компоненти и замърсители на подземни води – МЗ, МЗХ; МРРБ; 

• данни от направени проучвания, пробовземания, измервания и изследвания в 

рамките на различни национални и международни проекти, обхващащи като тема 

различните компоненти на състоянието на подземните води в Западнобеломорски 

район.  

 

3.2. Оценка на замърсяването от дифузни източници върху подземните води 

 

Дифузните източници на замърсяване на подземните води са същите, които са 

идентифицирани и описани като такива в точка 1.2. Преглед на дифузните източници на 

замърсяване върху повърхностните води. Те оказват своето влияние и натиск върху 

подземните води. В настоящия момент липсва разработена и действаща методика, с която 

може да се определи степента на въздействие и големината на това въздействие от 

конкретен дифузен източник на замърсяване по отделно върху повърхностните и върху 

подземните води. По тази причина е направена само идентификация на дифузните 

източници на замърсяване на водите, без да се анализира значимостта, степента и 

големината на тяхното въздействие върху  подземните води. 

 

3.3. Въздействие върху количеството на водите, включително водовземанията. 

 

Съгласно дефинициите в ЕРДВ: 

“Количествен статус” е израз за степента, до която дадено пряко или непряко 

водовземане въздейства върху подземен воден обект. 

“Наличен ресурс от подземни води” е дългосрочният средногодишен дебит на 

общото подхранване на подземния воден обект минус дългосрочния средногодишен дебит 

на потока, необходим за постигане на екологичните цели за качество на свързаните с него 

повърхностни води, посочени в Член 4, за избягване на значително понижаване на 

екологичното състояние на тези води и за избягване на значителни щети върху 

асоциираните сухоземни екосистеми. 

 

Количествения статус на подземните водни тела може да бъде само два вида – 

добър или лош. Добър количествен статус на подземно водно тяло е онзи, при който 

водоползването от едно тяло не превишава неговите експлоатационни естествени водни 

ресурси (наличния ресурс от подземни води).  

При определяне на количественото състояние на подземните водни тела в БД ЗБР – 

Благоевград за всяко подземно водно тяло са сравнени стойността на неговите 

експлоатационни естествени водни ресурси (изчислени при определяне на 
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характеристиките на всяко подземно водно тяло) с общата стойност на водовземанията от 

същото тяло – по данни от издадени разрешители за водоползване от подземни води в БД 

ЗБР – Благоевград и по данни за водоползвания за битови нужди – до 10 куб. м/ден., за 

които не е необходимо да се издава разрешително и този вид водоползвания са само на 

регистрационен режим . 

 

3.4. Други въздействия върху подземните води в Западнобеломорски район. 

 

В Западнобеломорски район няма подземни водни тела, които да са подложени на 

въздействие от значимо изкуствено подхранване или интрузия. 

 

4. Оценка на състоянието за подземните водни тела. 

 

4.1. Оценка на химичното състояние. 

 

Най-уязвими за антропогенния натиск са следните видове подземни водни тела: 

• с изцяло открити за въздействията площи – кватернер; 

• разположени в плиткозалягащи водоносни хоризонти, с частични открити 

площи – неоген; 

• тела с порьозна, пропусклива за въздействията структура – карст. 

Основните видове антропогенни въздействия, които влияят върху химичното 

състояние на подземните водни тела са :  

• населени места без изградена канализация; 

• земеделски дейности; 

• животновъдство; 

• инфилтрация на замърсители от депа за твърди битови отпадъци без 

изградени регулиращи екрани; 

• инфилтрация на замърсители от нерегламентирани депа за твърди битови 

отпадъци и депа без изградени регулиращи екрани; 

• минни дейности, добив на рудни и нерудни изкопаеми и редки метали по 

различни способи; 

• комбиниран ефект от различни значими въздействия. 

 

4.1.1. Използвана методология за оценка на химичното състояние на подземните 

водни тела в БД ЗБР – Благоевград. 

 

Оценката на химичното състояние на подземните водни тела в Западнобеломорски 

район е направена на базата на сравняване на измерените концентрации за различните 
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замърсители в пунктове за мониторинг за всяко подземно водно тяло със стандартите за 

качество за тези замърсители в Приложение №1 към чл. 10, ал. 2, т. 1 Наредба № 1/2007 г 

– За проучване, опазване и ползване на подземните води (Таблица I.7) 

 

Таблица I.7. Стандарти за качество на подземните води 

 

Показател Мерна единица 
Стандарт за 
качество на 

подземните води 

І. Основни физико-химични показатели   

1. Електро-проводимост µs cm
-1

 2000 

2. Обща твърдост mgΣqv/l 12 

3. Перманганатна окисляемост µg О2/l 5.0 

4. Активна реакция рH единици ≥ 6,5 и ≤ 9,5 

5. Амониев йон mg/l 0.50 

6. Нитрати mg/l 50.0 

 7. Нитрити mg/l 0.50 

8. Сулфати mg/l 250 

9. Хлориди mg/l 250 

10. Фосфати mg/l 0.50 

11. Флуориди mg/l 5.0 

ІІ. Метали и металоиди   

11. Живак µg/l 1.0 

12. Кадмий µg/l 5.0 

13. Мед mg/l 2.0 

14. Никел µg/l 20 

15. Олово µg/l 10 

16. Селен µg/l 10 

17. Хром µg/l 10 

18. Алуминий µg/l 50 

19. Желязо µg/l 200 

20. Калций mg/l 150 

21. Магнезий mg/l 80 

22. Манган µg/l 50 

23. Цинк mg/l 5.0 

24. Естествен уран mg/l 0.06 

25. Натрий mg/l 200 

26. Бор mg/l 1.0 

27. Антимон µg/l 5.0 

28. Арсен mg/l 0.05 

ІІІ. Специфични органични замърсители   

29. Бензен µg/l 1.0 

30. Бенз(а)пирен µg/l 0.01 

31. 1,2 Дихлоретан µg/l 3.0 

32. Полициклични ароматни въглеводороди µg/l 0.10 

33.Тетрахлоретилен и трихлоретилен µg/l 10 

34. Пестициди µg/l 0.10 
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Показател Мерна единица 
Стандарт за 
качество на 

подземните води 

35. Пестициди ( общо ) µg/l 0,50 

36. Цианиди mg/l 0.01 

 

При анализа на антропогенното въздействие върху химичното състояние на 

подземните води, както и при повърхностните води, поради липса на методики за оценка 

по отделно на точковите и дифузни замърсявания е оценен сумарно натиска от двата вида 

въздействия. 

Методиката за оценка на химичното състояние на подземните водни тела е 

разработена в рамките на проект “Определяне на праговете на замърсяване на подземните 

води и разработване на класификационна система за химичното състояние на подземните 

водни тела” , финансиран от Оперативна програма “Околна среда”.  

В рамките на този проект бяха установени фоновите стойности на различните 

замърсители в подземните водни тела, както и бяха определени праговете на замърсяване 

за всеки тип подземни водни тела. 

Направената оценка и анализ на химичното състояние на подземните водни тела в 

Западнобеломорски район може да се направят следните изводи : 

- При оценка на химичното състояние на определените 39 подземни водни тела в 

БД ЗБР – Благоевград не са установени подземни водни тела в лошо химично състояние. 

Всички останали 39 подземни водни тела са в добро химично състояние; 

- В някои от телата – предимно в плитко залягащите и открити слоеве – в 

кватернерния слой са идентифицирани определени локални участъци, в които има 

единични превишения на стандартите за качество за някои замърсители - нитрати, 

амониев йон, сулфати. Но като цяло - тези локални превишения не превишават повече от 

30 % от откритата площ на подземното водно тяло и затова тези тела са определени като 

тела  в добро химично състояние; 

- В Западнобеломорски район няма регистрирани директни зауствания на отпадни 

води в подземни водни тела – което е в съответствие с изискванията на ЕРДВ 

- В Западнобеломорски район няма регистрирани случи на замърсяване на 

подземни водни тела чрез интрузия; 

- За 12 броя подземни водни тела в басейните на реките Струма, Места и Доспат 

липсват значими антропогенни въздействия. Тези тела се намират в изключително трудно 

достъпни високопланински райони. Повечето от тях по произход са пукнатинни, 

слабоводообилни, с малки естествени ресурси. Върху тяхната площ почти липсват 

населени места и не се наблюдава никаква антропогенна дейност / в това число земеделие 

и животновъдство/, която да повлияе върху тяхното химично състояние. 

 

4.1.2. Резултати от анализа и оценката на химичното състояние на подземните 
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водни тела на територията на БД ЗБР – Благоевград. 

Резултатите за химичното състояние на подземните водни тела по басейните на 

реките Струма, Места и Доспат са представени в Раздел ІІ на отделните части на ПУРБ. 

 

4.2. Оценка на количественото състояние на подземните водни тела на 

територията на БД ЗБР – Благоевград. 

 

Резултатите от анализа на оценка на съотношението експлоатационни ресурси / 

водоотнемане , което е от значение за определяне на количественото състояние на 

подземните водни тела по басейни на реките Струма, Места и Доспат нито едно подземно 

водно тяло не е в лошо количествено състояние. Конкретните резултати са представени в 

Раздел ІІ на отделните части на ПУРБ. 

 

4.3. Оценка на въздействието на антропогенната дейност върху подземните 

води. 

Обобщена оценката на въздействието върху подземните водни тела е направена 

като са съпоставени оценките за химичното и количествено сътояние на подземните водни 

тела. По-лошата от двете оценки е определяща и водеща за цялостната оценка на 

състоянието на всяко подземно водно тяло. 

Конкретните резултати за крайната оценка на състоянието на подземните водни  

тела във всеки речен басейн са представени в Раздел ІІ на отделните части на ПУРБ. 

 

4.4. Допълнително характеризиране на подземните водни тела в лошо 

състояние. 

 

За всички подземни водни тела в Западнобеломорски район, определени в добро 

състояние не е необходимо да се прави допълнително характеризиране. 

 

4.5. Пропуски и липси. 

 

Крайно недостатъчни са данните от провеждан собствен мониторинг на титуляри 

на разрешителни за водоползване от подземни води – по отношение на количество и 

качество на ползваните води. Засилване на контрола от страна на БД ЗБР – Благоевград по 

изпълнение на условията на вече издадените разрешителни би довел до значително 

разширяване на базата данни за оказвания натиск и въздействия върху подземните 

водните тела и последващо по-детайлно и по-достоверно тяхно анализиране и оценка на 

тяхното състояние. 
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Липсата на подходящи методики за оценка на различните видове натиск върху 

химичното състояние на подземните тела доведе до невъзможност да се проследят и 

анализират в детайли някои от въздействията, до невъзможност да се оцени тяхната 

големина и сила - например при оценка на дифузните източници на замърсяване При тези 

видове оценки на натиска е подходено главно от експертна гледна точка. 

 

4.6. Препоръки за мониторинг. 

 

Към настоящия момент мрежите за мониторинг на химичното и количествено 

състояние на подземните води покриват изцяло нуждите на БД ЗБР – Благоевград и 

отговарят на изискванията на чл. 8 за мониторинга на водите от ЕРДВ. Поради липса на 

определени тела в риск по отношение на химично състояние, към момента не се провежда 

оперативен мониторинг на подземни води от страна на БД ЗБР – Благоевград.  

 

 

Приложение №1. Κласификационна система за оценка на физикохимичните показатели на 

водните тела категория “река” 

      

      

Показател много добро добро умерено незадоволително лошо 

рН (кисел.)   >6,5 6,0 <6   

рН (алкал.)   <8,5 8,5 <9   

Разтворен кислород 6 5 4 2 <2 

Наситеност с кислород 75 58 40 20 <20 

Електропроводимост 700 1000 1300 1600 >1600 

БПК5 <5 <10 <15 <25 >25 

Бихроматна окисляемост 25 48 70 100 >100 

Неразтворени вещества 30 40 50 100 >100 

Хлоридни йони 200 250 300 400 >400 

Сулфатни йони 200 250 300 400 >400 

Амониев азот 0,1 1,05 2 5 >5 

Нитритен азот 0,002 0,021 0,04 0,06 >0,06 

Нитратен азот 5,0 7,5 10 20 >20 

Фосфати (РО4)  0,2 0,6 1 2 >2 

общ фосфор (като РО4)  0,4 1,2 2 3 >3 

Желязо 0,5 1,0 1,5 5 >5 

Манган 0,1 0,2 0,3 0,8 >0,8 

Твърдост 7,0 8,5 10 14 >14 

Цианиди не се допускат 0,025 0,05 0,1 >0,1 

Феноли 0,01 0,03 0,05 0,1 >0,1 

Нефтопродукти не се допускат 0,15 0,3 0,5 >0,5 

Детергенти 0,5 0,75 1 3 >3 

Кадмии 0,005 0,0075 0,01 0,02 >0,02 



План за управление на речните басейни в  

Западнобеломорски район за басейново управление                                 Обща част           Раздел ІI 

 

 Басейнова дирекция Западнобеломорски район  

 

134 

Олово 0,02 0,035 0,05 0,2 >0,2 

Арсен 0,02 0,035 0,05 0,2 >0,2 

Мед  0,05 0,08 0,1 0,5 >0,5 

Хром (Cr-III|) 0,1 0,3 0,5 1 >1 

Хром (Cr-IV) 0,02 0,035 0,05 0,1 >0,1 

Никел 0,05 0,125 0,2 0,5 >0,5 

Цинк 1 3 5 10 >10 

Живак 0,0002 0,0006 0,001 0,001 >0,001 
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