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Междинният преглед на значимите проблеми при управлението на водите се извършва
съгласно изискванията на Глава Десета „Управление на водите”, Раздел ІV „Характеризиране
на района за басейново управление на водите” на Закона за водите и в съответствие с
изискванията на чл.14 от Директива 2000/60/ЕС (Рамкова директива за водите).

Целта на Междинния преглед е да информира и предостави за коментари на обществеността
и заинтересованите страни най-важните въпроси по отношение на управлението на водите
(предизвикателствата) и начините за справяне с тези проблеми (избора на мерки).

Докладът осигурява информация за значимите видове въздействия, на база на които са
определени значимите проблемите в областта на водите. Очертани са идеи за това как да се
справим с тях – отговори и предложения за мерки за достигане на екологичните цели –
постигане и поддържане на добро състояние на водите.

Участието на всички икономически сектори и обществеността на този етап е от ключово
значение за вземане на правилните решения, относно справянето със значимите проблеми в
управлението на водите.

Всички участници в планирането имат своето място и ползи от изпълнението на плана, както и
интерес от добро управление на водите.

За цялостното изпълнение на Плана за управление на речните басейни са необходими
съвместни координирани усилия на държавните институции, заинтересованите страни,
общинските и областни управи, неправителствените организации и водоползвателителите.

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд по проекти BG16M1OP002-1.017-0001-C01
„ПУРБ 2022-2027“

УНАВСКИ РАЙОН“
по
пощата

или

в

едно

гише:

5800

гр.Плевен,

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд по проекти BG16M1OP002-1.017-0001-C01
„ПУРБ 2022-2027“

Междинен преглед на значимите проблеми при управлението на водите в Западнобеломорски
район за басейново управление

СЪДЪРЖАНИЕ
1. ВЪВЕДЕНИЕ ............................................................................................................................. 1
1.1. РОЛЯТА НА МЕЖДИННИЯ ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧИМИТЕ ПРОБЛЕМИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА ВОДИТЕ И
УЧАСТИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА ............................................................................................................. 1
1.2. РАМКОВА ДИРЕКТИВА ЗА ВОДИТЕ И ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ ....................................................................... 1
1.3. УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ ................................................................................................................... 2
1.4. СТРАТЕГИЧЕСКИ ПОДХОД КЪМ ПЛАНИРАНЕТО НА УПРАВЛЕНИЕТО НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ .......................... 3
1.5. МОДЕЛЪТ „ДВИЖЕЩИ СИЛИ“ – „НАТИСК“ – „СЪСТОЯНИЕ“-„ВЪЗДЕЙСТВИЕ“-„ОТГОВОР“ ...................... 5
1.6. ПОДГОТОВКА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ТРЕТИЯ ПУРБ ............................................................................... 6
2. ОПИСАНИЕ НА РАЙОНА ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ ..........................................................11
2.1. ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ................................................................................................................ 11
2.2. ИКОНОМИЧЕСКО ЗНАЧЕНИЕ НА ВОДНИТЕ СИСТЕМИ ........................................................................... 15

3. ПРЕГЛЕД НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ПОВЪРХНОСТНИТЕ И ПОДЗЕМНИТЕ ВОДНИ ТЕЛА. ....21
3.1.ПОВЪРХНОСТНИ ВОДНИ ТЕЛА ........................................................................................................... 22

3.2. ПОДЗЕМНИ ВОДНИ ТЕЛА В ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ. ....................... 30

4. ЗНАЧИМИ ПРОБЛЕМИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА ВОДИТЕ .......................................................34
4.1. ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ .................................................................................................................... 34
4.1.1.1. Замърсяване с биогенни вещества от земеделието

35

4.1.1.2. Замърсяване с биогенни вещества от отпадъчни води от населени места и
индустриални източници
37
4.1.1.3. Комбинирано въздействие на замърсяването от биогенни вещества

42

4.1.4.1. Натиск върху хидроложкия режим

57

4.1.4.2. Натиск от морфологични изменения

58

4.1.4.3. Натиск от напречни бариери в реките

60

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд по проекти BG16M1OP002-1.017-0001-C01
„ПУРБ 2022-2027“

Междинен преглед на значимите проблеми при управлението на водите в Западнобеломорски
район за басейново управление

4.2. ПОДЗЕМНИ ВОДИ........................................................................................................................... 61

4.3. ИЗМЕНЕНИЕ НА КЛИМАТА ............................................................................................................... 65

4.4. НЕДОСТИГ НА ВОДА ........................................................................................................................ 75
4.5. ДРУГИ ПОТЕНЦИАЛНИ ПРОБЛЕМИ .................................................................................................... 76
5. ОТГОВОРИ ..............................................................................................................................85
5.1. ОТГОВОР НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО С БИОГЕННИ И ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА ВЕЩЕСТВА ОТ СЕЛСКО СТОПАНСТВО 85
5.2. ОТГОВОР НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО С БИОГЕННИ И ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА ОТ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ОТ НАСЕЛЕНИ
МЕСТА И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОБЕКТИ ........................................................................................................ 87
5.3. ОТГОВОР НА ХИМИЧНОТО ЗАМЪРСЯВАНЕ ОТ НАСЕЛЕНИ МЕСТА, ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОБЕКТИ, ВКЛ.
ДЕЙНОСТИ В МИНАЛОТО И СЕЛСКО СТОПАНСТВО ..................................................................................... 88
5.4. ОТГОВОРИ ЗА НАТИСКА ОТ ВОДОВЗЕМАНЕ И ФИЗИЧЕСКИ МОДИФИКАЦИИ ........................................... 89
5.5. ОПАЗВАНЕ НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ ................................................................................................... 90
5.6. ОТГОВОР НА НАТИСКА ОТ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА И АДАПТАЦИЯ КЪМ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА . 91
5.7. ОТГОВОР НА НАТИСКА ОТ НЕДОСТИГ НА ВОДА ................................................................................... 95
6. ТРАНСГРАНИЧНА КООРДИНАЦИЯ ..........................................................................................96
7. УЧАСТИЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА .............................................................................................99

Приложения
Карта 1. Западнобеломорски район за басейново управление
Карта 2. Основни поречия в Западнобеломорски район за басейново управление
Карта 3. Повърхностни водни тела в Западнобеломорски район за басейново управление
Карта 4. Подземни водни тела в Западнобеломорски район за басейново управление

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд по проекти BG16M1OP002-1.017-0001-C01
„ПУРБ 2022-2027“

Междинен преглед на значимите проблеми при управлението на водите в Западнобеломорски
район за басейново управление

Списък на фигурите
фигура 1. Моделът „ Движещи сили“-„Натиск“-„Състояние“-„Въздействие“-„Отговор“ ............... 5
фигура 2. Граници на Западнобеломорски район за басейново управление .............................. 12
фигура 3. Категории и брой повърхностните водни тела и брой подземни водни тела в
Западнобеломорски район за басейново управление .................................................................... 14
фигура 4. Взаимовръзка между екосистемните услуги, предоставяни от водните системи в
добро състояние и благосъстоянието на човека .............................................................................. 16
фигура 5. Констатирано биогенно въздействие за водни тела от категория "река"в ЗБРБУ ........ 25
фигура 6. Констатирано органично въздействие за водни тела от категория "река" в ЗБРБУ ..... 26
фигура 7. Констатирано въздействие от специфични замърсители за водни тела от категория
"река" в ЗБРБУ ...................................................................................................................................... 27
фигура 8. Констатирано биогенно въздействие за водни тела от езерен тип (езера и язовири) в
ЗБРБУ..................................................................................................................................................... 28
фигура 9. Констатирано органично въздействие за водни тела от езерен тип (езера и язовири) в
ЗБРБУ..................................................................................................................................................... 29
фигура 10. Констатирано въздействие от специфични замърсители и приоритетни вещества за
водни тела от езерен тип (езера и язовири) в ЗБРБУ ...................................................................... 30
фигура 11. Констатирано въздействие върху подземните води в ЗБРБУ от нитрати и други
замърсители с отклонения от стандартите за качество ................................................................... 33
фигура 12. Връзки междудвижещите сили, натиска, състоянието и въздействието от
замърсяване с биогенни вещества от земеделието. ........................................................................ 35
фигура 13. Приблизително количество азотни и фосфорни торове на хектар обработваема земя
в Западнобеломорски район. Изчислено въз основа на данни от Corine Land Cover за 2018,
Евростат и НСИ. .................................................................................................................................... 37
фигура 14. Връзки между движещите сили, натиска, състоянието и въздействието на
замърсяването с биогенни вещества от отпадъчни води от населени места и промишлени
източници. ............................................................................................................................................ 38
фигура 15. Относителен дял на населението свързано с обществена канализация и пречистване
в ЗБРБУ ................................................................................................................................................ 39
фигура 16. Дял на товара от агломерациите в съответствие с големината им в
Западнобеломорски РБУ ................................................................................................................... 40
фигура 17. Връзки между движещите сили, натиска, състоянието и въздействието от
органичното замърсяване................................................................................................................... 43
фигура 18. Връзки между движещите сили, натиска, състоянието и въздействието от
замърсяване със специфични замърсители и приоритетни вещества ........................................... 46
фигура 19. Брой и площ на общинските депа за отпадъци и количество на битовите отпадъци в
Западнобеломорски район за басейново управление .................................................................... 50
фигура 20. Връзки между движещите сили, натиска, състоянието и въздействието от
хидроморфологичните изменения. ................................................................................................... 56
фигура 21. Водовземане на пресни води по вид източник и употреба в Западнобеломорски
район за басейново управление ........................................................................................................ 58

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд по проекти BG16M1OP002-1.017-0001-C01
„ПУРБ 2022-2027“

Междинен преглед на значимите проблеми при управлението на водите в Западнобеломорски
район за басейново управление

фигура 22. Връзки между движещите сили, натиска, състоянието и въздействието върху
количеството на подземните води. ................................................................................................... 62
фигура 23. Връзки между движещите сили, натиска, състоянието и въздействието от качеството
на подземните води ............................................................................................................................ 63
фигура 24. Връзки между движещите сили , натиска, състоянието и въздействието от
изменението на климата. ................................................................................................................... 65
фигура 25. Връзки между движещи сили, натиска, състоянието и въздействието от засушаване
............................................................................................................................................................... 70
фигура 26. Натиск от недостиг на вода – 24-месечна скала, Стандартизиран индекс на
изпарението и валежите ................................................................................................................... 73
фигура 27. Дългосрочни тенденции при 12-месечните стойности на СИИВ за територията на
България ............................................................................................................................................... 73
фигура 28. Връзки между движещи сили натиска, състоянието и въздействието от недостига на
вода. ...................................................................................................................................................... 75

Списък на таблиците
таблица 1. Проучвания в рамките на Споразумението с МБВР, резултатите от които ще се
използват при актуализирането на ПУРБ ............................................................................................ 7
таблица 2. Типове повърхностни водни тела в Западнобеломорски район за басейново
управление ........................................................................................................................................... 14
таблица 3. Социално-икономическото значение: потребление на вода на генерирана БДС в
Западнобеломорски район за басейново управление . ……………………………………………………….……..19
таблица 4. Брой на описаните минали наводнения в Западнобеломорски район за басейново
управление за текущия отчетен период според основните видове източници на наводнението и
тези от тях, определени като наводнения със значителни неблагоприятни последици съгласно
чл. 4.2.б от ДН ...................................................................................................................................... 68
таблица 5. Инвазивни чужди видове животни в Западнобеломорски район за басейново
управление ........................................................................................................................................... 78
таблица 6.Обобщена информация за основните движещи сили (източници на натиск) и
установените значими въздействия, респективно проблеми в управлението на водите в
Западнобеломорски район за басейново управление .................................................................... 80
таблица 7. Приоритети при мерките за адаптация към изменението на климата във водния
сектор .................................................................................................................................................... 94

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд по проекти BG16M1OP002-1.017-0001-C01
„ПУРБ 2022-2027“

Междинен преглед на значимите проблеми при управлението на водите в Западнобеломорски
район за басейново управление

Списък на съкращения
БДЗБР

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

БДС

Брутната добавена стойност

БЕК

Биологични елементи за качество

ДЕП

Добър екологичен потенциал

ДЕС

Добро екологично състояние

ДН

Директива за наводненията

ДПГОВ

Директива за пречистване на градските отпадъчни води

ЕРИПЗ

Европейски регистър за изпускане и пренос на замърсители

ЗБРБУ

Западнобеломорски район за басейново управление

ИАОС

Изпълнителната агенция по околна среда

ИВТ

Изкуствени водни тела

ИДПС

Индивидуални и други подходящи системи (в контекста на Директивата за
пречистване на градските отпадъчни води)

ИП

Инвестиционно предложение

МПЗПУВ

Междинен преглед на значимите проблеми при управлението на водите

НИМХ

Националния институт по метеорология и хидрология

НПО

Неправителствени организации

НСИ

Национален статистически институт

НСМОС

Националната система за мониторинг на околната среда

ОВОС

Оценка на въздействието върху околната среда

ПзВТ

Подземно водно тяло

ПМС

Постановление на Министерския съвет

ПоМ

Проглама от мерки

ПОРН

Предварителна оценка на риска от наводнения

ПР

Природни решения

ПСОВ

Пречиствателна станция за отпадъчни води
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ПУРБ

План за управление на речните басейни

ПУРН

План за управление на риска от наводнения

РДВ

Рамкова директива за водите

РЗПРН

Район със значителен потенциален риск от наводнения

СБ

Световна банка

СИВЕ

Стандартизиран индекс на валежите и евапотранспирацията

СКОС

Стандарт за качество на околната среда

СМВТ

Силно модифицирани водни тела
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1. Въведение
1.1. Ролята на Междинния преглед на значимите проблеми при
управлението на водите и участието на обществеността
Този документ за консултация е важна стъпка при разработването на следващия План за
управление на речните басейни (ПУРБ) за Западнобеломорски район за басейново управление
за периода 2022 – 2027 г. и позволява заинтересованите страни и широката общественост да
бъдат информирани за основните проблеми в управлението на водите още на най-ранен етап
от разработването на ПУРБ и мерките, които вече се изпълняват или са планирани за
решаването им.
Чрез консултацията, която се провежда в период от шест месеца се цели да се даде
възможност на всички, които са заинтересовани от разработването на ПУРБ за
Западнобеломорски район за басейново управление да имат възможност да изкажат своето
мнение и/или да дадат предложения като се постигнат балансирани решения, които
консолидират различните нужди на заинтересованите страни и постигането на целите за добро
състояние на водите, както и опазването им.
Този процес гарантира прозрачност на всеки етап
заЗападнобеломорски район за басейново управление.

при

изготвянето

на

ПУРБ

В процеса на консултация освен възможността да се представят становища се предвижда
провеждането на срещи и др. форми на консултация, като информацията ще бъде публикувана
на интернет страницата на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ и на интернет
страницата на МОСВ в частта „Води“.
Продължава изпълнението на мерките, планирани във втория ПУРБ за Западнобеломорски
район и действията за разрешаване на значимите проблеми, идентифицирани в настоящия
доклад, са планирани като естествено продължение, с което се надгражда постигнато от
предишните цикли на ПУРБ.

1.2. Рамкова директива за водите и закона за водите
Рамковата директива за водите (РДВ) създаде възможност за управление на водите на
принципа на речните басейни и въз основа на водни тела, които са основна единица за
управление. Целта е опазване на водите като общо наследство и свързаните с тях екосистеми,
поставяне на цели за постигане на добро състояние и за запазване на доброто състояние,
насърчаване на устойчивото използване на водите, защита на водите, използвани за
консумация от човека, на водите за къпане и важните местообитания и птици, които зависят от
води, намаляване на човешкото въздействие върху водите, включително замърсяването от
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точкови и дифузни източници на замърсяване и поетапното ограничаване и прекратяване на
заустване във водна среда на приоритетно опасни и приоритетни вещества. За постигане на
тези цели и намаляване на въздействието се планират основни мерки, следващи от
законодателството в областта на водите, а когато те са недостатъчни за постигане на
екологичните цели и допълващи мерки. Взема се предвид също климатичните изменения и
техните проявления – наводнения и засушаване.
Основният инструмент за постигане на екологичните цели е Планът за управление на речните
басейни. Тъй като процесът на планиране изисква интеграция и координация на екологичните,
икономическите и социалните аспекти на различните национални и местни политики и
планове, както и задоволяване на нуждите от вода на населението и на различните
икономически сектори, той представлява сложно предизвикателство. За да бъде успешен, той
изисква принос и ангажираност от страна на всички заинтересовани страни, включително
местния бизнес, НПО и широката общественост, като на всяка стъпка от изготвянето на ПУРБ се
предвижда консултация с всички заинтересовани страни и обществеността, включително и
трансгранична координация, когато той включва международни речни басейни.
ПУРБ се разработва в координация с Плана за управление на риска от наводнения за същия
район за басейново управление.
Рамковата директива за водите е транспонирана в българското законодателство с приемането
на Закона за водите и последващите му изменения.

1.3. Управление на водите
В съответствие със законодателството, водите в България се управляват на национално ниво и
на басейново ниво.
Управлението на водите на национално ниво се осъществява от народното събрание,
министерски съвет и министъра на околната среда и водите съгласно правомощията им по
чл151 от ЗВ. Към Министерство на околната среда и водите е създаден Висш консултативен
съвет по водите, който е консултативен орган и подпомага министъра на околната среда и
водите при управление на водите на национално ниво. Съветът се състои от представители на
водоползвателите, научната общност, държавната администрация и неправителствени
организации в областта на водите. Интегрирането на политиката по водите и отрасловите
политики във водния сектор се извършва от Координационен съвет по водите, включващ
министъра на околната среда и водите, министъра на земеделието, храните и горите,
министъра на енергетиката, министъра на икономиката, министъра на регионалното развитие
и благоустройството, министъра на здравеопазването, министъра на вътрешните работи,
министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на
образованието и науката или оправомощени от тях длъжностни лица, и представител на
Националното сдружение на общините в Република България. Координационният съвет
осигурява координацията на дейностите по разработването и изпълнението на плановете за
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управление на речните басейни и на плановете за управление на риска от наводнения и
финансирането и изпълнението на програмите от мерки на ПУРБ и ПУРН.
Управлението на басейново ниво е на принципа на речните басейни в обхвата на една или
няколко водосборни области се осъществява от басейновите дирекции за управление на
водите, които извършват това управление чрез разработването на ПУРБ и ПУРН, издаване на
разрешителни по ЗВ и контрола на разрешителните, събиране на таксите за разрешителните,
планиране на мониторинга на водите и оценка на състоянието и др. в съответствие с чл. 155 от
ЗВ. На басейново ниво са създадени Басейнови съвети, които са консултативен орган на
директора на басейновата дирекция. В тях са представени държавна администрация, местна
власт, водоползватели, браншови организации, научни институти и неправиелствени
организации в областта наводите.
Определени са четири района за басейново управление на водите:
1. Дунавски район с център Плевен - обхващащ водосборните области на реките Искър, Ерма,
Нишава, Огоста и западно от Огоста, Вит, Осъм, Янтра, Русенски Лом и Д. Д. реки и водите на
река Дунав;
2. Черноморски район с център Варна - обхващащ водосборните области на реките, вливащи
се в Черно море от северната до южната граница, включително вътрешните морски води и
териториалното море;
3. Източнобеломорски район с център Пловдив - за водосборните области на реките Тунджа,
Марица, Арда, Бяла река;
4. Западнобеломорски район с център Благоевград - за водосборните области на реките
Места, Струма и Доспат.

1.4. Стратегически подход към планирането на управлението на речните
басейни
Изискванията на Рамковата директива за водите (РДВ) поставят предизвикателства в много
аспекти. В съответствие с изискванията на член 4 от РДВ, добро екологично състояние (ДЕС) или
добър екологичен потенциал (ДЕП) трябваше да бъдат постигнати за всички водни тела във
всички държави-членки на ЕС до 2015 г. (или най-късно до 2027 г. за водните тела, за които
важат изключения), с изключение на водните тела, при които е оправдано прилагането на помалко строги цели. За да може да се постигне ДЕС или ДЕП (за силно модифицираните водни
тела), всички елементи за качество в дадено водно тяло следва да отговарят на изискванията за
ДЕС или ДЕП. Тези елементи за качество обхващат различни хидроморфологични, биологични,
химични и физико-химични параметри. Ясно е, че мониторингът и управлението на толкова
много различни елементи за качество изисква огромни усилия и предполага високи разходи, а
необходимостта от постигане на ДЕС/ДЕП по отношение на всички тези показатели във всяко
водно тяло допринася за предизвикателството. Поради това, при големия мащаб на речния
басейн е трудно да се забележи значителен напредък, дори в случаите, когато са направени
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инвестиции в прилагането на мерки. Ето защо за да с оцени напредъка не е достатъчно да се
оцени състоянието на водното тяло като цяло, но е необходимо да се оценят отделните
елементи за екологично качество.
Друга голяма трудност в процеса на постигане на целите на РДВ е сложната взаимовръзка на
елементите в цикъла на движещите сили, натиска, състоянието, въздействието и отговора,
както е показано на Грешка! Източникът на препратката не е намерен.. Подобряването на
елементите за качество, които са част от състоянието на дадено водно тяло, изисква прилагане
на мерки, насочени към движещите сили и натиска, някои от които могат да бъдат от сложен
характер, да изискват изпълнение за дълъг период от време или да са необосновано скъпи.
Поради това в рамките на 6-годишен цикъл е доста трудно да се прецени до каква степен
приложената мярка е довела до промяна в състоянието на водното тяло и въздействието върху
околната среда. Още по-трудно е да се предвиди по какъв начин елементите за качество на
дадено водно тяло ще се развиват в бъдеще в резултат от планираните мерки. Поради тези
причини, често пъти дори много амбициозни програми от мерки може да не доведат до
желания резултат по отношение на целите на РДВ.
Резултатите от втория цикъл на ПУРБ за всички речни басейни в ЕС1 показват ясно, че
предизвикателството, което РДВ поставя, е надвишило капацитета дори на някои от найразвитите страни-членки, някои от които са докладвали над 90% водни тела, които не са
постигнали целите на РДВ.
Основният урок, получен в следствие от опита от два цикъла на прилагане на РДВ е, че е
необходим стратегически подход към процеса, при който трябва да се положат всички
възможни усилия за изпълнение на изискванията на РДВ, но в същото време следва да се
мисли за приоритизация на стъпките за изпълнение, за да се разрешат ключовите проблеми в
най-важните области и да се постигне измерим напредък, който означава осезаеми ползи за
екосистемите, обществото и икономиката.
Най-съществената част на плановете за управление на речните басейни, която се счита за
двигател на напредъка в рамките на цикъла на изпълнение, е Програмата от мерки (ПоМ).
Обхватът на програмите от мерки се разглежда в член 11 от РДВ, който изброява т. нар.
„основни“ мерки, които са задължителни, Прилагат се и „допълващи“ мерки, когато за
постигане на целите на РДВ „основните“ мерки не са достатъчни. И въпреки че изборът на
потенциални мерки е голям - както е определено в Националния каталог от мерки - финалният
вариант на програмата от мерки следва да се фокусира върху онези мерки, които е найвероятно да имат осезаемо въздействие и да гарантират напредък за постигането на целите на
РДВ, като същевременно са и икономически ефективни. Отделно от целите на РДВ, от
стратегическа гледна точка ПоМ е желателно да се оценят и онези мерки, които имат найголям потенциал за положително социално и икономическо въздействие, тъй като това са
мерките, които са с най-голяма вероятност да получат цялостна политическа подкрепа и да
бъдат оценени от обществото.

1
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По редица обективни причини (например ограничени данни и аналитичен капацитет) не
винаги е ясно по какъв начин големият брой и обхват на предложените в първи и втори цикъл
на ПУРБ мерки ще повлияят на проблемите с качеството на ниво водно тяло. Поради това е
трудно да се предвиди какъв ще бъде напредъкът към постигането на целите на РДВ в
резултат от прилагането на ПоМ, както и какво би било икономическото и социалното
въздействие на предложените мерки.
Третият цикъл на разработване на ПУРБ дава възможност да се възприемат уроците, извлечени
от първия и втория цикъл и да се разработи ПоМ, която е по-балансирана по отношение на
конкретни екологични цели и в по-голяма степен интегрирана с местните и регионалните
социални и икономически аспекти. Освен, че е задължително през третия цикъл ПоМ мерките
да бъдат ориентирани към постигане на целите на РДВ, като преодоляват техническите и
организационни предизвикателства, свързани със съответствието, във фазата на изпълнение
най-голям приоритет следва да бъде даден на групите от мерки, които формират конкретни
програми за възстановяване на водните тела с най-тежки екологични проблеми, които в
същото време има вероятност да отключат допълнителни ползи за местното общество.

1.5. Моделът „Движещи сили“ – „Натиск“ – „Състояние“-„Въздействие“„Отговор“
Моделът „движещи сили“ –„натиск“-„състояние“-„въздействие“-„отговор“(мерки),
представен на Грешка! Източникът на препратката не е намерен. е основен инструмент в
интегрираното управление на водите в съответствие с принципите на Рамковата директива по
водите и основа за разработване на Плана за управление на речните басейни. Този принцип е
използван и при разработването на настоящия доклад „Междинен преглед на значимите
проблеми при управлението на водите в Западнобеломорски район за басейново
управление“, тъй като отразява взаимовръзките между причините и последствията и представя
информация за действията, които са предприети или са планирани за постигане на целите –
добро състояние на водите. Този анализ е отправна точка за следващия етап в процеса на
планиране – проект на План за управление на речните басейни.
фигура 1. Моделът „ Движещи сили“-„Натиск“-„Състояние“-„Въздействие“-„Отговор“
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В глава втора е представена информация за района за басйново управление и неговите
характеристики. В глава трета е представена информация за въздействията върху водите,
които са резултат от антропогенното въздействие (натискът) и които са причина състоянието на
водните тела да не е определено като „добро“. В глава четвърта е представена информация за
„движещите сили“ и „натискът“ ( т.е. за причините за установените значими въздействия),
което са всъщност значимите проблеми в управлението на водите. В глава пета Отговори е
представена информация за предприетите и планирани действия за разрешаване на
установените значими проблеми и причинените от тях въздействия върху водите за постигане
на целите за добро състояние на водите.
В глава шеста е представена информация за организацията и предприети действия за
трансгранична координация и международна координация за трансграничните речни басейни.
В глава седма е представена информация за процеса на консултация с обществеността и
възможностите за представяне на мнение и активно участие в процеса на подготовка на плана
за управление на речните басейни.

1.6. Подготовка за разработване на третия ПУРБ
Целият процес на разработване на ПУРБ разчита на надеждни методологии, големи количества
данни и аналитична работа. Едно от предизвикателствата в рамките на настоящия цикъл, е
усвояването и използването на исторически данни и да се постави акцент върху подобряването
на събирането, съхранението, организацията и управлението на данните, за да се увеличи
стойността и достъпността на предоставяната информация и да се намали усилието за
тълкуване на данните и извеждане на заключения. В рамките на текущия цикъл ще бъде
създадена изчерпателна база данни с цялата събрана техническа информация, за да се улеснят
следващите цикли на планиране.
Друг аспект, свързан с данните, е времевата и пространствена резолюция на наличните
резултати от мониторинг, която следва да бъде оптимизирана, за да се даде възможност за понататъшен напредък в следващите цикли на ПУРБ и ПУРН.
В рамките на текущия цикъл ще бъдат прегледани всички аспекти на мониторинга и ще бъдат
предложени препоръки за следващия цикъл в рамките на съответните програми от мерки. Ще
бъдат разработени или актуализирани методологии, за да се гарантира възможно най-добрия
технически подход към предизвикателствата, свързани с управлението на водите, както и
съгласуваност при изпълнението във всичките четири басейнови дирекции. В рамките на
специализирани кампании ще бъдат събрани допълнителни данни, с цел валидиране на
методологиите и елиминиране на някои пропуски в знанията, които възпрепятстват напредъка.
В процес на изпълнение са проучвания, възложени от МБВР в рамките на „Споразумение за
предоставяне на консултантски услуги в подкрепа на изготвянето на плановете за
управление на речните басейни и плановете за управление на риска от наводнение“ , които
все още не са приключили. Тяхната цел е да се подобри методическата рамка, да се запълнят
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празнени от втория ПУРБ и да се получат допълнителни данни за разработването на третия
цикъл на ПУРБ. В рамките на тези проучвания се извършват допълнителни полеви дейности с
цел събиране на данни за валидиране на методологиите. Събраните допълнителни данни,
заедно с резултатите от националния мониторинг, резултати от собствен мониторинг и други
проучвания, възложени от Басейновите дирекции и МОСВ ще бъдат използвани за да се
извършат окончателните оценки на натиска, въздействието и състоянието на повърхностните и
подземните води в проекта на ПУРБ. Тъй като повечето от тези проучвания се изпълняват в
момента, резултатите от тях ще бъдат взети предвид на етапа на разработване на ПУРБ.
Допълнителните данни и разработените методологии при финализиране на този процес могат
да доведат до нови констатации, които биха могли да повлияят до известна степен на
заключенията в настоящия междинен преглед. Обхватът на текущите изследвания е
представен в Таблица 1 .
таблица 1. Проучвания в рамките на Споразумението с МБВР, резултатите от които
ще се използват при актуализирането на ПУРБ
Област
Дифузно
замърсяване

Проучване
Критерии за
определяне на
значимо замърсяване
от дифузни източници,
избор и прилагане на
подходящи модели за
количествена оценка
на въздействието

Основни очаквани резултати
 Критерии
и
подход
за
идентифициране
на
значимо
замърсяване от дифузни източници
 Показатели
за
количествено
определяне на натиска от основните
движещи сили
 Доклад
относно
методите
за
изчисляване
на
капацитета
за
самопречистване на повърхностните
води
 Описание на подходите/моделите,
които се използват в ЕС по отношение
на оценка на различните видове
дифузен натиск и въздействие
 Критерии за значимостта на натиска, с
конкретни критерии, тежест на
показателите и/или фактори за оценка
на различните типове натиск
 Определяне на ключовите елементи за
качество (биологични, химични) за
класифициране на натиска от биогени
 Преглед на съответните граници на
биогените по типове повърхностни
води
 Примери за прилагане на критериите
за значимостта на натиска от дифузно
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Хидроморфология и Разработване на
силномодифицирани национални подходи
водни тела (СМВТ)
за оценка на
хидроморфологичния
статус на
повърхностните водни
тела и национална
методология за
идентифициране и
определяне на
силномодифицираните
водни тела













Химично състояние
на повърхностните
водни тела

Методология за
оценка на химичното
състояние, отразяваща
въздействието на
климатичните
промени върху
състоянието на
повърхностните води,
включително анализ
на химическото
налягане,
въздействията,
рисковете и
състоянието










замърсяване
върху
избрани
повърхностни и подземни водни тела
в пилотните райони
Аналитичен метод за оценка на
натиска и въздействието
Методология
за
оценка
на
хидроморфологичното състояние на
повърхностните
водни
тела
от
категория „реки“, „езера“ и „преходни
води“
Методология за идентифициране и
определяне на СМВТ
Полеви методи за характеризиране на
водните тела
Концептуални модели, свързващи
хидроморфологичните елементи за
качество с биологичните цели и
оценката на натиска и въздействието
Методология за идентифициране и
определяне на СМВТ и определяне на
ДЕП (добър екологичен потенциал)
Оценка на хидроморфологичното
състояние на всички водни тела от
категории "реки", "езера" и "преходни
води"
Разработване на методология за
определяне на екологичния отток
Анализ на натиска и въздействието,
като се вземат предвид новите
приоритетни замърсители, включени в
Директива 2013/39 / ЕО и новите
промишлени дейности
Методология за оценка на химичното
състояние на повърхностните водни
тела
Определяне
на
фоновите
концентрации и свързаните с тях
несигурности
Оценка на химичното състояние на
водните тела в страната
Предложение за нови програми за
мониторинг,
включително
нови
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Типология и
класификационна
система за
екологично
състояние и
потенциал

Валидиране на
типологията и
класификационната
система на България за
оценка на
екологичното
състояние на
повърхностни водни
тела от категории
"реки", "езера" и
"преходни води"













Проучване на
подземните води

Национално проучване
на качеството на
подземните води и
оценка на
водовземането








Подземни води в



Характеризиране на

пунктове
за
наблюдение
и
замърсители за измерване
Валидиране
на
границите
на
типологията
чрез
допълнителни
изследвания
и
биологично
потвърждение
Методология
за
оценка
на
екологичното състояние на участъците
от реките, попадащи в зоните на
преход между два съседни типа реки.
Оценка
на
взаимовръзката
"антропогенен натиск - въздействие биотичен отговор"
Методологии/модели за определяне
на капацитета на различните типове
водни тела от категория „реки“,
„езера“ и „преходни води“ да усвояват
замърсяването с хранителни вещества
Методи за анализ на БЕК, референтни
условия
и
доразработване
на
класификационна система за оценка
на екологично състояние
Класификационна система за оценка
на екологичния потенциал на силно
модифицираните водни тела от
типовете "реки", "езера/резервоари" и
"преходни води"
по подхода на
"смекчаващите мерки"
Метод за статистически анализ на
данните
за
водовземане
от
проучените 8 броя инвентарнизони
Корекция на коефициентите за оценка
на количественото състояние за
подземни водни тела в случаите, в
които няма инвентарни зони
Данни от пробонабиране и химичен
анализ на подземни води
Оценка на натиска от водовземане от
подземни води за 93 подземни водни
тела в риск в страната, 40 от които са в
ДРБУ
Изготвяне на математически модел за
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Софийската
котловина

Очертаване и
характеризиране на
подземните води

Кватернерния и
Неогенския водоносен
хоризонт в
Софийската котловина
и актуализация на
количествения и
качествения риск и
състояние на
свързаните подземни
водни тела
Актуализиране на
определянето и
характеристиките на
подземните води тела
в риск, включително
оценка на натиска и
риска и оценка на
състоянието

















Икономически
анализ

Актуализация на
икономическия анализ
на водоползването










Софийската котловина
Данни от пробонабиране и резултати
от моделирането
Натиск, оценка на въздействието и
характеризиране на водоносните
хоризонти в Софийската котловина
Очертаване на зони за защита около
обществени кладенци за питейнобитово водоснабдяване
Методически подход за прецизиране
на очертаването и допълнително
характеризиране на подземните водни
тела
Методология за определяне на
прагови стойности и фонови нива за
подземните води
Идентифициране на водни и/или
сухоземни
екосистеми,
и
на
повърхностни водни тела с които
подземното водно тяло е свързано
Очертаване и характеризиране на
подземни водни тела, включително
оценка на натиска върху количеството
и качеството на подземните водни
тела
Определяне на прагови стойности и
фонови нива в подземните водни тела
Оценка
на
количественото
и
химичното състояние на подземните
водни тела
Икономически
анализна
водоползването
Разработване на базов сценарий
Възстановяване на разходите за водни
услуги, ниво на цените и таксите
Определяне на екологичните разходи
Определяне на разходите за ресурса
Резюме на значимите изисквания –
връзка с програмата от мерки
Оценка
на
ефективността
на
програмата от мерки
Оценка
на
достъпността
и
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възможностите за финансиране на
мерките
Оценка на разходите и ползите от
допълващите мерки

2. Описание на района за басейново управление
2.1. Основна информация
Западнобеломорски район за басейново управление се намира в югозападна България и
обхваща около 11% от територията на страната. Той представлява 11 965 км2 от общата площ
на Република България. Районът обхваща водосборите на реките Струма, Места и Доспат,
които се намират на територията на Република България. На изток, Западнобеломорски район
за басейново управление граничи с Източнобеломорски РБУ, на север - с ДунавскиРБУ, на юг и
на запад границите на района съвпадат с държавната граница с Република Гърция, Република
Сърбия и Република Северна Македония. (Фигура 2).
Основните реки в Западнобеломорски район - Струма, Места и Доспат - са трансгранични.
Река Струма (която извира от Витоша на 2180 м надморска височина) и река Места (която
извира от Рила на 2240 м надморска височина) пресичат държавната граница и се вливат в
Егейско море на територията на Република Гърция. Река Доспат (която извира от западните
Родопи на 1643 м надморска височина) пресича държавната граница и се вливат на
територията на Република Гърция. В Западнобеломорски район се намират множество
естествени езера, основно в алпийския пояс на планините Рила и Пирин. От повечето от тях
тръгват реките в двата речни басейна на Струма и Места, а други са безотточни.
Релефът на водосборите Струма и Места е предимно високопланински, съчетан с долини,
дълбоко нарязани и изваяни от хидрографската мрежа и ледниковата денудация.
Палеогеновите вулкани са оставили своя отпечатък върху релефа, особено в долината на река
Места и река Доспат. Релефът на водосборния басейн на река Доспат е средно- до
високопланински. Поради интензивните геотектонични движения, планинските масиви са
силно издигнати, а долинните низини са дълбоко потънали. Надморската височина варира от
2925 м. на най-високия връх в Рила - Мусала, до по-малко от 90 м в низините, на граничния
пункт Кулата.
Западнобеломорският район за басейново управление се администрира от Басейнова
дирекция "Западнобеломорски район", която се намира в гр. Благоевград. В административнотериториалния обхват на Западнобеломорски район попадат изцяло или частично общо 6
административни области на Република България, 33 общини и 600 населени места. През 2017
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г. населението, което попада в Западнобеломорски район е 561 447 души, което представлява
7.96% от общото население на страната. Това е най-малкият от четирите района за басейново
управление в Р България по брой на населението. В периода 2014-2017 г. се наблюдава ясна
тенденция на намаляване на броя на населението в Западнобеломорски район.
Басейнова дирекция "Западнобеломорески район" провежда държавната политика в
областта на управлението на водите чрез изпълнение на управленски, регулаторни,
информационни и контролни функции.

фигура 2. Граници на Западнобеломорски район за басейново управление

Климат
Територията на Западнобеломорския район за басейново управление попада в трите основни
климатични зони на страната - континентално-средиземноморска (около 50%), континентална
(около 35%) и умерено-континентална (около 15%). Най-характерните особености на климата
са топло до горещо лято и мека зима, малка годишна амплитуда на температурата на въздуха,
есенно-зимен максимум и летен минимум на валежите и липса на устойчива през годината
снежна покривка извън планините. Максималните стойности на валежите са през месеците
Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, и
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ноември и декември, а минимумът е през август и септември. Годишното количество на
валежите варира от около 520 mm в долината на река Струма до около 1000-1200 mm в
планинските райони.

Основни подбасейни
Западнобеломорският район за басейново управление обхваща водосборите на основните
реки - Струма, Места и Доспат. И трите реки са трансгранични и пресичат държавната граница
на Република България с Република Гърция, на чиято територия се вливат в Бяло море. Реките
Струмешница и Лебница (десни притоци на река Струма) преминават границата с Република
Македония, а река Драговищица (десен приток на река Струма) е споделена с Република
Сърбия.

Водни тела
Водните тела са основните единици за управление на водите на басейново ниво според
дефиницията на РДВ. За всяко водно тяло се извършва анализ и оценка на натиска,
въздействието и състояние му. За повърхностните и подземните водни тела се определят
екологични цели и основни и допълващи мерки за запазване на доброто състояние и/или за
предотвратяване влошаването и постигане на добро състояние. При прилагане мерките в
случай, че съществува риск от непостигане на целите, се планират конкретни допълнителни
мерки за намаляване или предотвратяване на причините.
При анализа на натиска и въздействието в настоящия Междинен преглед на значимите
проблеми в Западнобеломорски район за басейново управление, не са актуализирани
характеристиките на повърхностните и подземните водни тела, спрямо актуализацията
направена в ПУРБ 2016 – 2021 г. Например при евентуална актуализация на характеристиките
на повърхностните води може да се актуализират типовете повърхностни води и/или да се
актуализират границите на повърхностни водни тела за всяка категория повърхностни води
(реки и езера) в зависимост от актуализираната типология, натиск, въздействие, актуализирани
зони за защита на водите и др. фактори, в т.ч. актуализиране на силномодифицирани и
изкуствени водни тела.
Общият брой на идентифицираните повърхностни водни тела в Западнобеломорски район за
басейново управление е 183, като те попадат в две основни категории – 168 броя водни тела са
от категория „река“ и 15 броя водни тела са от категория „езера“ (Грешка! Източникът на
препратката не е намерен.). Тази идентификация се извършва в съответствие със Система Б по
РДВ.
В рамките на тези категории са идентифицирани различни типове реки и езера, според
разпоредбите на българското законодателство и в съответствие със Система Б по РДВ. При
определяне на типовете повърхностни води са взети предвид както задължителните фактори
(надморска височина, геология, размер, географска ширина и дължина), така и
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незадължителните (субстратен състав, температурен диапазон на водите и т.н.) или
комбинация от едните и другите. На базата на посочените характеристи са идентифицирани 6
типа повърхностни води от категория „река” и 5 типа от категория „езеро”. Типовете
повърхностни водни тела в Западнобеломорски район за басейново управление
са
представени в Таблица 2. Понятието тип водно тяло може да бъде дефинирано като група
езера или реки с общи естествени екологични условия по отношение на геоморфологични,
хидроложки, физико-химични и биологични характеристики. Следва да се отбележи, че
водните тела от категория "езеро" в Западнобеломорски район за басейново управление
включват основно язовири (водни обекти, образувани в резултат от човешка дейност), като
естествени езера са определени групите алпийски езела в Рила и Пирин.
По подобен начин, въз основа на основните физични, географски и геоложки фактори, които
обуславят разпределението, произхода, количеството, режима и динамиката на различните
видове подземни води, на територията на ЗБР за БУ са идентифицирани 5 водоносни
хоризонта и 38 подземни водни тела. (Фигура 3). Повърхностните и подземните водни тела в
Западнобеломорски район за басейново управление са представени в Приложения на Карта 2
и Карта 3.

фигура 3. Категории и брой повърхностните водни тела и брой подземни водни тела в
Западнобеломорски район за басейново управление
таблица 2. Типове повърхностни водни тела в Западнобеломорски район за басейново
управление
Тип

Описание

Брой на
водните
тела

Повърхностни водни тела от категория: РЕКИ
R1

Алпийски тип

8

R3

Планински тип

66

R5

Полупланински тип

75

R13

Малки и средни равнинни реки

R14

Субсредиземноморски малки и средни (пресъхващи) реки

R15

Карстови реки

5
12
2

Повърхностни водни тела от категория: ЕЗЕРО
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L1

Алпийски тип ледникови езера

5

L3

Планински езера

2

L4

Равнинни и полупланински езера и блата

1

L11

Големи дълбоки язовири

1

L13

Средноголеми и малки полупланински язовири

6

На територията на Западнобеломорски район за басейново управление са определени 38
подземни водни тела, които са групирани в 5 типа: (i) Водни тела в алувиалните отложения на
реките; (ii) Водни тела в грабеновидни депресии; (iii) Водни тела с пукнатинни води; (iv) Водни
тела в райони с карстови басейни, разположени в райони с пукнатинни колектори; (v) Водни
тела в отделни карстови басейни . Осем подземни водни тела са гранични с Република Гърция.
В рамките на проект „Проучване на трансграничните подземни водни тела между Р България и
Р Гърция” BG– GR – GWB, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство (ФМ на ЕИП) беше изготвена и приложена методика за оценка на
възможен трансграничен пренос на пресни води през държавната граница , като за 8 бр.
подземни водни тела, гранични с Р Гърция беше оценен възможен трансграничен пренос на
подземни води. Единствено за подземно водно тяло BG4G0001Pt1036 – Пукнатинно-Карстови
води в Гоцеделчевски карстов басейн, Тешовски плутон е доказан такъв пренос и това
подземно водно тяло е определено като трансгранично в ПУРБ на ЗБР 2016-2021г..
Към настоящия момент не са извършвани проучвания за определяне на трансгранични
подземни водни тела между Западнобеломорски район и Р Македония и Р Сърбия.

2.2. Икономическо значение на водните системи
Ролята на водата като компонент на глобалната екосистема придобива все по-голямо
значение. Тя е ресурс, който поддържа живота на земята, осигурява основните нужди за
населението и е ключ за развитието на икономиката (селско стопанство, рибната търговия,
производството на енергия, индустрия, транспорт и туризъм), както и за опазването на
биоразнообразието и околната среда.
Водите се използват също и като източник на екосистемни услуги, с множество функции,
употреба и ползи, представени на Фигура 4. Поради разнообразните и често конкуриращи се
икономически и социални ползи на водата, много от които биха могли да предизвикат
конфликти между потребителите, правителствата разработват политики, разпоредби и
механизми, за да гарантират справедливост и ефективност при разпределението и
използването на водните ресурси. Един от тези механизми е икономически анализ на
водоползването, който се актуализира всеки шест години с актуализирането на ПУРБ. Една от
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причините за този анализ е да определи ролята на различните водни услуги, да оцени
ефективността на използването на водите, както да се гарантира, че предвидените в плана
мерки няма да доведат до непропорционално натоварване на определени социални групи
потребители на вода, особено най-уязвимите. Икономическият анализ има за цел и да даде
възможност за публично обсъждане на разходната ефективност на различните възможни
мерки, предвидени в плана.
Последният икономически анализ за Западнобеломорски район за басейново управление,
направен за целите на третия цикъл на ПУРБ показва, че през 2017 г. Западнобеломорски
район за басейново управление отчита 5,1% от общия БВП на страната и със своите 4,7
милиарда лева е на последно място сред всички райони за басейново управление.
Западнобеломорски районе генерирал 4,1 милиарда лева брутна добавена стойност, което
представлява 5,1% от общата БДС на страната. Секторите на услугите и на индустрията
представляват съответно 52,2% и 37,7% от БДС на Западнобеломорски район. В допълнение
към това, Западнобеломорски район за басейново управление е с най-висок дял на
земеделието в своята БДС, в сравнение с останалите три района за басейново управление.

фигура 4. Взаимовръзка между екосистемните услуги, предоставяни от водните системи
в добро състояние и благосъстоянието на човека
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(източник: IUCN Water, https://www.iucn.org/theme/water/resources/infographics)

2.2.1. Водоснабдяване и използване на водите
Към 2019 г. делът на населението в България, свързано с обществено водоснабдяване e
99.4% от населението, незначително увеличен спрямо 99,3 % през 2014г., което е индикативно
за висока степен на достъпност и осигуреност на потребителите с вода за питейно-битови цели.
За Западнобеломорски район делът на водоснабденото население е 99%, незначително
увеличен спрямо 97,5 % през 2014 г.
Подобно на цифрите на национално ниво, загубите на вода в общественото
водоснабдяване през 2019 в ЗБРБУ са се увеличили незначително спрямо 2014г. Годишните
загуби в басейновия район са с 3,7% по -високи от средните загуби за страната и са се
увеличили с 0,4 % спрямо 2014г.Наблюдава се неголяма промяна в дела на населението, което
е обект на ограничения по отношение на водоснабдяването (т.нар. воден режим) през периода
2014-2018г. Значително нарастване се наблюдава през 2019г. спрямо предходните години.
По отношение на потреблението на вода, общото потребление на вода в ЗБРБУ е намаляло
от 73,76 през 2014г. до 69,98 млн.куб.м/год. през 2019г. За периода 2014- 2019 г., сектор
индустрия е с най-голям дял на потреблението на вода (без да се отчита хидроенергетиката) в
ЗБРБУ, следвани от секторите домакинствата, услугите и селското стопанство.
По отношение
на потреблението на вода, общото потребление на вода в
Западнобеломорски район за басейново управление леко е намаляло. Средно за периода
2014-2017 г. домакинствата са с най-голям дял в потреблението на вода (без охлаждане) в
Западнобеломорски район за басейново управление, следвани от индустрията, услугите и
селското стопанство.
Производството на електрическа енергия (електроенергия, газ, пара и климатизация)
представлява основната част от потреблението на вода в индустриалния сектор. При
производството, миньорската дейност и строителството се наблюдава намаление на
количествата вода, използвани в периода 2014 - 2017 г. В абсолютно изражение се наблюдава
намаление на средните количества вода, използвана в индустриалния сектор.

Водовземане
Общото водовземане в Западнобеломорски район за басейново управление е намаляло в
периода 2014-2017 г. в сравнение с 2008-2013 г. Водовземането (с охлаждане) през 2017 г. е в
размер на 95% от това през 2008 г. С най-голям дял във водовземането в Западнобеломорски
район за басейново управление е водовземането за питейно-битово водоснабдяване на
населението , следвани от промишлеността и напоителните системи.
Относителните дялове на трите основни индустриални сектора (мини, производство и
производство на енергия (електроенергия, газ, пара и климатизация)) по отношение на
количествата вода, черпени от промишлеността (включително за охлаждане) и регистрираните
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тенденции на тези дялове в Западнобеломорски район за басейново управление са подобни
на тези за цялата страна.

Канализационни системи за събиране и пречистване на отпадъчни води от населените места
Процентът на населението в Западнобеломорски район за басейново управление,
което е свързано с канализационни мрежи, се е увеличил в периода 2014-2019 г. в сравнение с
2008-2013 г. до 80,1% (НСИ).
През 2019 г. процентът на отпадъчни води от населението, свързани с пречиствателна
станция за отпадъчни води в Западнобеломорски район за басейново управление е
47,5%(НСИ).
Данни за събран и пречистен товар от канализационните системи на населените места
в съответствие с изискванията на европейското и националното законодателство за
пречистване на отпадъчните води от населените места са представени в т. 4.1.1.2. Замърсяване
с биогенни вещества от отпадъчни води от населени места и производствени обекти.

2.2.2. Социално-икономическо значение на използването на водите
Оценката има за цел да установи секторите, които се свързват със значително потребление
на вода в Западнобеломорски район за басейново управление и да оцени и сравни
тенденциите с предходния период (2008-2013 г.). Социално-икономическото значение се
оценява по отношение на водовземането и заустването на отпадъчни води. Анализът обхваща
индустрията, селското стопанство и сектора на услугите. Ключовият показател, който се
разглежда, е водоползване за единица БДС, генерирано от отделните сектори (m3 / 1000 лв.
БДС) и съотношението заетост към потребление на вода и заустване на отпадъчни води по
сектори.
Резултатите за периода 2008-2013 г. и 2014-2017 г. са представени в Таблица 3. Данните
показват низходяща тенденция в количеството потребена вода за генерирани 1000 лв. в БДС за
периода 2014 - 2017 г. както в Западнобеломорски район за басейново управление , така и в
страната като цяло.
Количеството на използваната вода за генерирани 1000 лв. БДС в промишлеността (без
охлаждане за сектора на производството на енергия) в Западнобеломорски район за
басейново управление следва тенденция на спад и за двата периода. Разликите със страната
като цяло са предимно поради различната структура на промишления сектор. Количеството
вода, използвано за генерирани 1000 лв. БДС в промишлеността (с охлаждане) е по-малко в
Западнобеломорски район за басейново управление , отколкото на национално ниво. Това би
могло да предполага по- ефективно водоползване в Западнобеломорски район за басейново
управление , в комбинация с различната структура на промишления сектор.
Въпреки лекото увеличение, Западнобеломорски район за басейново управление се
характеризира с много по-висока стойност на този показател за селското стопанство в
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сравнение със страната като цяло. Например, през 2017 г. стойността на показателя в
Западнобеломорски район за басейново управление е била около 3 пъти по-ниска от средното
за страната.
По отношение на сектора на услугите, в Западнобеломорски район за басейново
управление е използваноа по-голямо количество вода (около три пъти повече) за генерирани
1000 лв. БДС в периода 2014 - 2017 г. в сравнение с националните стойности, с което запазва
низходящата тенденция от предходните години. Вероятна причина за тези разлики е
структурата на подсекторите в сектора на услугите в Западнобеломорски район за басейново
управление .

таблица 3. Социално-икономическото значение: потребление на вода на генерирана БДС в
Западнобеломорски район за басейново управление . Източник: НСИ (2020 г.)
Темп на
изменение
(2014 - 2017
г./2008 2013 г.)

2017

Средногодишно
за периода
2014 - 2017 г.

2016

Средногодишно
за периода
2008 - 2013 г.

2015

Индустрии (с
охлаждане)
Общо за страната
Западнобеломорски
район за басейново
управление
Индустрии (без
охлаждане)
Общо за страната
Западнобеломорски
район за басейново
управление
Индустрии (без
охлаждане в
сектор
производство на
електроенергия)
Общо за страната
Западнобеломорски
район за басейново
управление
Селско стопанство
Общо за страната
Западнобеломорски
район за басейново
управление
Услуги
Общо за страната
Западнобеломорски
район за басейново
управление

Промяна
2017/2014
г.

2014

Потребление на
вода (в м3) / 1000
лв. БДС

м3/
1000
лв.

м3/
1000
лв.

м3/
1000
лв.

м3/
1000
лв.

%

%

%

%

196
31

189
36

176
18

164
24

-16,24%
-22,66%

223
28

181
27

-18,64%
-2,36%

28
22

11
26

11
10

11
12

-61,33%
-46,04%

31
17,5

15
17,31

-49,93%
-0,98%

19,6
5

2,8
6

2,6
5

2,2
5

-88,81%
5,20%

34
19

6,8
5,5

-80,16%
-70,75%

76
16

98
17

93
21

75
26

-1,60%
61,32%

92
25

85
20

-6,94%
-20,53%

1.6
4,76

1.6
5,00

1.2
4,03

1.3
3,55

-17,29%
-25,46%

1,74
5,24

1.4
4,33

-17,57%
-17,33%
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2.2.3. Водата като природен ресурс / обществено благо
Западнобеломорски район за басейново управление е дом на местообитания с висока
консервационна стойност. Към момента в Западнобеломорски район за басейново управление
са регистрирани 294 редки вида, 216 ендемични вида, 176 реликта и 15 вида, регистрирани в
световните и в европейските списъци на застрашените видове. На територията на
Западнобеломорски район за басейново управлениеса разположени 2 национални парка (поголямата част на Природен парк Рила и Природен парк Пирин), 3 природни парка, 15 природни
резервата, 4 поддържани природни резервата, 46 защитени територии, 30
природнизабележителности, 19 специални защитени зони и 25 зони от значение за Общността
в рамките на мрежата Натура 2000.
Съгласно ПУРБ на ЗБР 2016-2021г. защитените зони от екологична мрежа Натура 2000 в
Западнобеломорски район са общо 44 броя, от които 19 са обявени по Директивата за птиците
и 25 зони са по Директивата за местообитанията, като 4 броя зони за защита са общи и по
двете директиви.
83 броя са зони за защита, в които поддържането или подобряването на състоянието на
водите е важен фактор за тяхното опазване, разпределени както следва: 2 национални парка, 3
природни парка, 12 резервата, 4 поддържани резервата, 21 природни забележителности и 41
защитени местности.
Освен че са дом на много видове, сладководните екосистеми в рамките на
Западнобеломорски район за басейново управлениеосигуряват широк спектър от пoлзи, които
са от съществено значение за благосъстоянието на човека, включително материални стоки като
питейна вода и вода за напояване, храна, както и ценни услуги като регулиране на
наводненията, отдих и водни спортове, и естетически ползи.
В днешно време все повече хора се интересуват от отдих и водни спортове,
включително развлекателни дейности около реки, езера и влажни зони. Към настоящия
момент, туризмът в Западнобеломорския район е фокусиран върху планински туризъм, езерен
туризъм, спа и уелнес туризъм (в близост до минерални извори), риболовен туризъм, както и
културен туризъм. Поради това защитата на красивата природа, опазването на екосистемите и
осигуряването на добро качество на водите в Западнобеломорски речен басейн биха могли да
привлекат много туристи, което би допринесло за развитието на региона, при условие че тези
услуги се развиват по устойчив начин.
Следователно, адекватният анализ и механизмите за възстановяване на разходите за водни
услуги, както и правилната оценка на разходите за околната среда, биха могли да подобрят
устойчивото използване на водните ресурси и да помогнат за запазването на екосистемите за
бъдещите поколения. Актуализираният икономически анализ за третия цикъл на ПУРБ ще
предостави такъв анализ, който ще бъде взет предвид при изготвянето на програмите от
мерки.
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3. Преглед на въздействието върху повърхностните
подземните водни тела.

и

Прегледът на въздействието се базира на причинно следствения модел за проследяване на
взаимодействията между обществото и околната среда - „Движещи сили, натиск, състояние,
въздействие и отговори“. Този модел се базира на разбирането, че обществото чрез своята
дейност упражнява натиск върху околната среда и по този начин въздейства върху нейното
състояние, като променя както качеството, така и количеството на природните ресурси.
Информацията за тези промени изискват адекватен отговор, респ. планиране и прилагане на
мерки.
В настоящата глава ще бъдат разгледани и анализирани въздействията, т.е. резултатите от
антропогенния натиск, причиняващ влошаване на състоянието на повърхностните и
подземните води. Целта на този преглед не е да направи цялостна характеристика и оценка на
риска или състоянието, а да определи връзките между антропогенния натиск и въздействието
върху повърхностните и подземните води, както и да оцени степента на въздействието върху
водните тела. Двигателите и натиска, които причиняват констатираните въздействия са
разгледани в следващата Глава 4, тъй като те са значими проблеми, които следва да бъдат
разрешени. Процесът на разрешаване на проблемите и подобряване на състоянието на водите
е отговорът, който е обобщен в Глава 5.
Мониторингът е дейност, тясно свързана с анализа на натиска и въздействието, оценка на
състоянието, планиране на мерките за постигане на екологичните цели и с оценка на
ефективността на приложените мерки в процеса на басейново управление. Мониторингът бива
оперативен, контролен и проучвателен.
Мониторингът на повърхностните и подземните води е част от Националната система за
мониторинг на околната среда (НСМОС) и обхваща програми за контролен и оперативен
мониторинг. Целта на мониторинговите програми за контролен мониторинг е да осигурят
необходимата информация за оценка на състоянието на водите в рамките на РБУ.
Оперативните програми за мониторинг следва да определят състоянието на водните тела в
риск и да оценят промените, които са настъпили в резултат от прилагането на програмата от
мерки.
Проучвателният мониторинг, за разлика от контролният и оперативният, в повечето случаи
не се планира дългосрочно, а се назначава и изпълнява след инцидентно замърсяване от
неизвестен
произход
или
проучване
причини
подпомагащи
анализа
на
въздействието/състоянието. Такива са случаите когато след своевременния анализ на
резултатите от изпълнения мониторинг се установи наличието на високи не типични
концентрации на някои вещества.
БДЗБР е създала мрежата за мониторинг на водите, която е проектирана и планирана, с цел
да осигури цялостна информация на всички елементи за качество, необходими за оценка
екологичното и химично състояние на повърхностните водни тела и количественото и
химичното състояние на подземните водни тела в рамките на ЗБРБУ.
Програмите се изпълняват в отделните си части от различни изпълнители, а именно:
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Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) към МОСВ: за провеждане на
лабораторните и полевите изследвания за състоянието на водите, провеждане на мониторинга
на водите на национално ниво в частта анализ на физикохимични, химични елементи и някои
биологични елементи за качество;
Национален институт за метеорология и хидрология (НИМХ) при Българска академия на
науките (БАН): за изпълнение на мониторинга на количеството на водите/определяне на
количеството на водите в повърхностните и подземните водни тела;
Регионалните здравни инспекции (РЗИ) към Министерство на здравеопазването (МЗ) –
провежда мониторинг и контрол на качеството на водите използвани за питейно-битови цели,
на водите за къпане и на минералните води, използвани за лечение, профилактика, питейнобитови цели, бутилиране, хигиенни цели, спорт и отдих.

3.1.Повърхностни водни тела
Оценката на състоянието на повърхностните водни тела в Западнобеломорски район за
басейново управление е представено в в ПУРБ на ЗБР от 2016-2021г. и ще бъде актуализирано
в ПУРБ на ЗБР 2022-2027г-., след изпълнението на пълния шестгодишен цикъл на мониторинг,
който обхваща различни хидроморфологични, биологични, физико-химични параметри,
специфични замърсители и приоритетни вещества.
В рамките на Споразумението между МБВР и МОСВ се актуализират типовете и
границите на повърхностните водни тела, класификационната системи за оценка на
екологичното състояние и методологиите за оценка на екологично и химично състояние на
повърхностните водни тела.
Тези резултати ще бъдат отразени в ПУРБ 2022-2027г., така че на настоящия етап не е
възможно да се предостави изчерпателна актуализация на състоянието на повърхностните
водни тела. За целите на настоящия доклад обаче е извършен преглед на наличните към
момента резултати от мониторинга за периода 2015 - 2020 г. за всички наблюдавани елементи
за качество, основни физико-химични параметри, специфични замърсители и приоритетни
вещества във всички повърхностни водни тела в Западнобеломорски район за басейново
управление . Целта на този преглед е да се определят връзките между антропогенния натиск и
въздействието върху околната среда, както и да оцени риска за повърхностните водни тела от
непостигане на екологичните цели.

Mониторинг на повърхностни води
Мониторинг на параметрите на повърхностните се извършва от Националния институт по
метеорология и хидрология (НИМХ) и Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС). Целта
на програмите за мониторинг е да предоставят необходимата информация за оценка на
екологичното и химичното състояние на водите в рамките на района за басейново управление..
Програмите за оперативен мониторинг следва да предоставят данни за определяне на
състоянието на водните тела в риск и за оценка на настъпилите промени в резултат на
изпълнението на програмата от мерки.
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НИМХ извършва пълен мониторинг на метеорологичните, хидроложките и хидрогеоложки
параметри, както и метеорологични и хидроложки прогнози.
ИАОС изпълнява мониторинга на качеството на повърхностните и на подземните води.
Мониторингът на повърхностните води е част от Националната система за мониторинг на
околната среда (НСМОС) и обхваща програми за оперативен и контролен мониторинг,
програми за хидробиологичен мониторинг, програми за контролен мониторинг на
повърхностни води предназначени за питейно – битово водоснабдяване и програми за
мониторинг на приоритетни вещества в седименти и биота. Мрежата за мониторинг на
повърхностните води на територията на Западнобеломорски район за басейново управление
се състои от 33 пункта за контролен и 129 пункта за оперативен мониторинг. Мрежата за
хидробиологичен мониторинг включва 345 пункта за хидробиологичен мониторинг на реки и
езера, включително и пунктове от мрежата за вътрешен мониторинг.
Ежегодно за всеки пункт, след преглед и анализ на натрупаните данни от мониторинг от
предходни периоди, се определя дали да бъде включен в програмите за контролен или
оперативен мониторинг за съответната година, определят се елементи за качество и
показатели за анализ, както и съответната честота напробовземане и изпитване. Програмите за
контролен и оперативен мониторинг на повърхностните и подземните водисе актуализират
всяка година, като се подготвят от БД ЗБР, съгласуват се с ИАОС и се утвърждават със заповед
министъра на околната среда и водите.
В програмите за контролен мониторинг на повърхностните води се включват и пунктовете за
мониторинг на повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване
(мониторинг на повърхностни водни тела, които са определени като ЗЗВ ПБВ).2
При повърхностните води в програмите за мониторинг се включват следните групи
елементи за качество, показатели и вещества, които са определящи за екологичното и за
химичното състояние:


В програми за мониторинг на екологично състояние – биологични елементи за
качество, хидроморфологични елементи за качество, основни физико-химични
параметри и специфични замърсители;



В програми за мониторинг на химично състояние – приоритетни вещества,
мониторирани в матрици вода, седимент и биота.

Показателите, които са обект на мониторинг, са разделени на четири основни групи биологични елементи за качество, основни физико-химични параметри, приоритетни вещества
и специфични замърсители. Честотата на мониторинг е от 4 до 12 пъти годишно и се определя
съгласно изискванията Приложение V на РДВ към различните видове програми за мониторинг.
Мониторингът на повърхностните води е част от Националната система за мониторинг на
околната среда (НСМОС) и обхваща програми за контролен и оперативен мониторинг,
програми за физико-химичен и хидробиологичен мониторинг, програми за мониторинг на

2

Програмата се публикува ежегодно на уебстраницата на БДЗБР.
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приоритетни вещества в седименти и биота, програми за контролен мониторинг на
повърхностни води предназначени за питейно – битово водоснабдяване.
Програмите за мониторинг се актуализира всяка година, като се подготвят от БД въз основа на
планирания мониторинг в ПУРБ и резултатите от мониторинг от предишната година.
Програмите се съгласуват с ИАОС и утвърждават със заповед на Министъра на околната среда
и водите3. Честотата на мониторинг на отделните показатели се определя от изискванията
Приложение V на РДВ към различните видове програми за мониторинг и варира от 4 до 12
пъти годишно.

3.1.1. Оценка на въздействието за повърхностните водни тела от
категория "реки"
Различните видове натиск може да оказват специфично въздействие върху състоянието на
повърхностните води. Това въздействие се изразява в негативна промяна на различните
параметри на състоянието на водното тяло и влошаване на качеството на водната екосистема.
Информацията, получена от изпълнение на програмите за мониторинг на води се използва за
оценка на степента на въздействие на натиска върху водните тела, за оценка на тяхното
екологично и химично състояние.
Антропогенното въздействие върху водните тела от категория "реки" е оценено като са
използвани наличните резултати от проведен мониторинг за биологичните елементи за
качество, основните физико-химични показатели, специфични замърсители и приоритетни
вещества. Оценката на състоянието за актуализирането на ПУРБ за периода 2022-2027г. не
може да бъде завършена преди да са събрани и анализирани всички полеви данни от
шестгодишния мониторинг, както и преди предстоящото актуализиране на типологията на
повърхностните водни тела в Западнобеломорски район за басейново управление и
класификационната система за оценка на екологичното състояние на повърхностните води.
Допълнителни данни за мониторинг за всички елементи за качество, в това число и за
мониторинг на хидро-морфологичните елементи за качество, ще бъдат събрани през
настоящата 2021 г. и ще бъдат налични за окончателните оценки на състоянието на
повърхностните водни тела в третия цикъл на ПУРБ. Тези нови данни ще дадат възможност за
покриване на някои от настоящите пропуски в данните и за намаляване нанепълнотите и
неопределеностите. Освен това, където е приложимо, може да се направи допълнително
групиране на водни тела, за да се намали допълнително делът на водните тела в неизвестно
състояние.
Наличните данни от проведен мониторинг на повърхностни водни тела от категория
„реки“ по БЕК, основни физико-химични показатели – рН, електропроводимост, разтворен
кислород, БПК5, както и биогените - общ азот (N Тotal), азот-амониев(N-NH4), азот-нитратен (NNO3), азот-нитритен (N-NO2), общ фосфор (P-Total) и ортофосфати като фосфор (P-РО4) и
3

Последната е Заповед №РД-267/03.04.2020 г. на министъра на околната среда и водите
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специфични замърсители (които са определящи за екологичното състояние) в
Западнобеломорски район за басейново управление показват, че с отклонения от доброто
екологично състояние по тези показатели са 42% от водните тела.
Биогенно въздействие
При анализа на биогенното въздействие са проследени следните показатели: общ азот (N
Тotal), азот-амониев(N-NH4), азот-нитратен (N-NO3), азот-нитритен (N-NO2), общ фосфор (PTotal) и ортофосфати като фосфор (P-РО4), както и БЕК макрофити и фитобентос, а за езерата
фитоплактон и макрофити). С най-голям дял са установените превишени стойности по
биогенните замърсители в повърхностните водни тела от категория „реки“ в
Западнобеломорски район за басейново управление, както следва:
 по показателя Общ фосфор – в 34 % от водните тела;
 по показателя Ортофосфати като Фосфор - в 32 % от водните тела;
 по показателя Общ азот - в 14 % от водните тела;
 по показателя Нитратен азот - в 9 % от водните тела;
 по показателя Нитритен азот – в 14 % от водните тела.
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фигура 5. Констатирано биогенно въздействие за водни тела от категория "река"в
ЗБРБУ

Органично въздействие
Натискът от натоварването с органични вещества предизвиква изменението на кислородното
съдържание в повърхностните водни тела. Други показатели, които се повлияват от
органичното замърсяване са основните физикохимични показатели, в т.ч. рН – водороден
показател, биологична потребност от кислород за 5 денонощия, химична потребност от
кислород - ХПК, общ органичен въглерод и съдържание на соли (електропроводимост), както и
БЕК (например за реките фитобентос и дънни безгръбначни, а за езерата фитоплактон).
Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, и
съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд по проекти BG16M1OP002-1.017-0001-C01
„ПУРБ 2022-2027“

- 25 -

Междинен преглед на значимите проблеми при управлението на водите в Западнобеломорски
район за басейново управление

Установените отклонения по показателите БПК5, електропроводимост и разтворен кислород
са в 26 % от водните тела от катерогия „реки“ в Западнобеломорски район за басейново
управление.
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фигура 6. Констатирано органично въздействие за водни тела от категория "река" в
ЗБРБУ

Въздействие от опасни вещества (специфични замърсители и приоритетни вещества)
За оценка на въздействието от опасни вещества са анализирани специфичните замърсители,
съгласно списъка на специфичните замърсители разписани в Приложение 7, съгл. чл.12, ал. 1
на Наредба Н-4 за характеризиране на повърхностните води, и приоритетните вещества,
съгласно изискванията на Наредба за стандарти за качество на околна среда за приоритетни и
други замърсители, както и БЕК (например за реките дънни безгръбначни, а за езерата
фитоплактон).
Установени са въздействия, водещи до превишени СКОС (стандарти за качество на околната
среда) на специфичните замърсители Желязо, Манган, Мед, Цинк, Арсен, Полихлорирани
бифенили. Такива превишения на СКОС са установени за 11% от водните тела.
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фигура 7. Констатирано въздействие от специфични замърсители за водни тела от
категория "река" в ЗБРБУ

Наличните данни от проведен мониторинг на повърхностни водни тела от категория „река“
по приоритетни вещества (които са определящи за химичното състояние) в
Западнобеломорски район за басейново управление показват, че в риск от постигане на
екологичните цели са 1% от водните тела.
Наличните данни от проведен мониторинг на приоритетни вещества в седимент и биота в
Западнобеломорски район са събрани в рамките на настоящия цикъл на мониторинг в периода
2018 – 2020г. Резултатите от проведен мониторинг на приоритетни вещества в седимент и
биота в Западнобеломорски район показват, че някои от тези вещества, които са определени
като биоакумулиращи вещества са проблематични. За тези вещества на европейско ниво са
зададени много ниски СКОС – стандарти за качество на околната среда, с цел предпазване от
непреки въздействия чрез хранителната верига. Това са замърсители, които се разпространяват
на големи разстояния поради своята дълготрайност и биоакумулация. Например за
приоритетните вещества живак или бромирани дифенилови етери почти навсякъде в Европа се
докладва лошо химично състояние на повърхностните водни тела, по отношение на резултати
в матрица „биота“. Освен тези приоритетни вещества, които са повсеместно разпространени
замърсители, пробите от седимент и биота за почти всички повърхностни водни тела от
категория "реки" в Западнобеломорски район показват стойности, съответстващи на добро
химично състояние.
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3.1.2. Оценка на въздействието за водните тела от категория
"езеро"
Както при реките, антропогенното въздействие върху водните тела от категория "езера" е
оценено въз основа на използване на наличните резултати от проведен мониторинг по
биологичните елементи за качество, основните физико-химични елементи за качество,
специфичните замърсители и приоритетни вещества Както вече беше споменато, оценката на
на състоянието за настоящия цикъл на ПУРБ не може да бъде завършена преди да са събрани и
анализирани всички полеви данни от шестгодишния мониторинг – в това число и данни от
мониторинг на хидроморфологичните елементи за качество,предстоящото актуализиране на
типологията на повърхностните водни тела в Западнобеломорски район, допълването на
класификационната система за оценка на екологичното състояние на повърхностните води и
други изпълнявани в настоящия момент дейности.
Наличните данни от проведен мониторинг на повърхностни водни тела от категория „езера“
по БЕК, основни физико-химични показатели и специфични замърсители (които са определящи
за екологичното състояние) в Западнобеломорски район за басейново управление показват, че
е установено въздействие върху екологичното състояние за 47% от водните тела от категория
„езера“ в Западнобеломорски район за бесейново управление .
Биогенно въздействие
С най-голям дял са установените въздействия, водещи до превишени стойности по биогенните
замърсители в повърхностните водни тела от категория „езера“ в Западнобеломорски район за
басейново управление по показателите Общ фосфор, Ортофосфати като Фосфор и Общ азот – в
40 % от водните тела.
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фигура 8. Констатирано биогенно въздействие за водни тела от езерен тип (езера и
язовири) в ЗБРБУ
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фигура 9. Констатирано органично въздействие за водни тела от езерен тип (езера и
язовири) в ЗБРБУ

Въздействие от опасни вещества (специфични замърсители и приоритетни вещества)
Установени са въздействия, водещи до превишени СКОС (стандарти за качество на околната
среда) на специфичните замърсители Мед, Цинк, Полихлорирани бифенили PCB 28, PCB 180. Такива превишения на СКОС са установени за 13% от водните тела.
Наличните данни от проведен мониторинг на повърхностни водни тела от категория „езеро“
по приоритетни вещества (които са определящи за химичното състояние) в
Западнобеломорски район за басейново управление показват установени въздействия в 13%
от водните тела.
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фигура 10. Констатирано въздействие от специфични замърсители и приоритетни
вещества за водни тела от езерен тип (езера и язовири) в ЗБРБУ
Следва да се отбележи обаче, че в Западнобеломорски район повърхностните водни тела от
категория "езера" са предимно язовири, които са определени като силно модифицирани водни
тела (СМВТ). За тези СМВТ трябва да се постигне добър екологичен потенциал (ДЕП), а
настоящата класификационна система за оценка на екологично състояние на повърхностните
водни тела е предназначена за естествени езера и се отнася до добро екологично състояние
(ДЕС). Класификационната система за ДЕП ще бъде приложена след получаване на резултатите
от продължаващите в момента проучвания, описани в Глава 1, т. 1.6. Подготовка за
разработване на третия ПУРБ.

3.2. Подземни водни тела в Западнобеломорски район за
басейново управление.
Оценките на количественото и качественото състояние на подземните водни тела се
изготвят въз основа на данни натрупани в изпълнение на Националната програма за
мониторинг на околната среда, част от която представляват и програмите за мониторинга на
подземни води
Мониторинг на подземните води
Мрежата за мониторинг на подземните води се състои от пунктове за мониторинг за
оценка на химичното състояние на подземните води, в т.ч. мониторингови пунктове в зоните за
защита на питейните води, както и пунктове за оценка на количествен мониторинг.
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Количественият мониторинг се извършва от НИМХ по споразумение, сключено между НИМХ и
МОСВ. Мрежата за количествен мониторинг на територията на Западнобеломорски район за
басейново управление покрива 21 подземни водни тела в общо 47 броя мониторингови
пункта, където се измерват водните нива в кладенците и дебита на изворите .
Пробонабирането и химичния анализ на водата от пунктовете за мониторинг на
химичното състояние се извършват от Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС).
Измерените показатели за подземни води са разделени на четири групи :
•

Основни физико-химични параметри

•

Допълнителни физико-химични параметри

•

Специфични неорганични замърсители на подземните води

•

Специфични органични замърсители на подземните води

Програмата за контролен и оперативен мониторинг на подземните води се разработва
в съответствие с утвърдена „Методика за планиране на мрежи и програми за мониторинг на
подземните води“. Честотата на пробонабиране и избора на показатели за всеки отделен
мониторингов пункт (МП) се назначават след анализ и оценка на резултатите от предходните
години и в зависимост от местоположението на пункта и естествените характеристики на ПВТ.
Честотата на контролния мониторинг, планирана съгласно методиката е 1 , 2 и 4 пъти годишно
за основните и допълнителните физико-химични показатели и метали и металоиди. За
органичните вещества честотата е 1 път на година, а само за отделни показатели - 2 пъти
годишно. Честотата на мониторинг в пунктовете за оперативен мониторинг е следната:
мониторинг на основни физико-химични показатели с честота 2 или 4 пъти годишно;
допълнителни физико-химични параметри и метали и металоиди 1, 2 и 4 пъти годишно. За
органичните вещества честотата е 1 път на година, а само за отделни показатели - 2 и 4 пъти
годишно. За оценка на химичното състояние се използват като допълнителна информация и
резултатите от собствен мониторинг. Съгласно програмата за контролен и оперативен
мониторинг изпълнявана през 2020 г., за всички 38 ПВТ на територията на Западнобеломорски
район за басейново управление се извършва мониторинг в 95 броя пункта.
Програмите за мониторинг на подземни води се актуализират ежегодно и се одобряват
със заповед на Министъра на околната среда и водите.

3.2.1. Оценка на въздействието върху количество на подземните води
Ресурси на подземните води
Всяка година НИМХ извършва оценка на естествените, на разполагаемите ресурси и на
количествата, необходими за сухоземните екосистеми, пряко зависещи от подземните води за
всички подземни водни тела в Р България. Тези оценки, както и данните за разрешените за
водовземане водни количества от подземни води в Западнобеломорски район се използват
при определяне на свободните водни количества на подземните водни тела . Съгласно
публикуваните на интернет-страницата на БДЗБР Регистри на свободните водни количества и
баланс на подземните водни тела по месеци,
е налице значително намаление в
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съотношението между разрешените водни количества и наличните ресурси на подземните
води в периода 2016-2020г. Данните от 2016г. (ПУРБ на ЗБР 2016-2021г.) показват значителен
натиск от водовземане за 14 ПВТ в Западнобеломорски район, при които експлоатационният
индекс (съотношението на водовземането от подземни води към наличните водни ресурси) е
бил над 40%. Те са идентифицирани в риск по отношение на количественото състояние.
Към началото на 2020 г., количественото състояние на подземните водни тела в ЗБРБУ е
оценено като добро, като за 5 ПВТ експлоатационния индекс е над 40%. По-малкият брой на
ПВТ в риск от непостигане на добро количествено състояние най-вероятно се дължи на
мерките, предприети от БД ЗБР през последните няколко години за ограничаване на
водовземането в райони с по-голям натиск. Най-висок процент от водовземането от подземни
води в Западнобеломорски район е за питейно-битово водоснабдяване на населените места,
следвано от водовземане за селскостопански дейности и индустриални цели и производства.

3.2.2. Оценка на въздействието върху качеството на подземните
води
Изискванията по отношение на качеството на подземните водни тела са посочени в
Приложение №1 към Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на
подземните води (Наредба № 1). Оценката на антропогенното въздействие върху подземните
води в БДЗБР се базира на праговите стойности, определени през втория цикъл на ПУРБ. Тези
стойности, както и методологиите за характеризиране на подземните води, ще бъдат
актуализирани през настоящия трети цикъл на плановете в рамките на продължаващ в
момента проект в рамките на дейност „Актуализиране на границите и характеризирането на
подземните водни тела в риск, включително оценка на натиска и оценка на риска и на
състоянието“, включваща:
 Методически подход за прецизиране на очертаването и допълнително характеризиране
на подземните водни тела;
 Методология за определяне на прагови стойности и фонови нива за подземните води;
 Идентифициране на водни и/или сухоземни екосистеми, и на повърхностни водни тела с
които подземното водно тяло е свързано;
 Очертаване и характеризиране на подземни водни тела, включително оценка на
количествените и качествените натиски върху подземните водни тела;
 Актуализиране на прагови стойности и фонови нива в подземните водни тела;
 Оценка на количественото и химичното състояние на подземните водни тела .
Поради това, представената оценка на риска за химичното състояние на подземните водни
тела в Западнобеломорски район е предварителна, като основната й цел е да се
идентифицират основни проблеми по отношение на качеството на водите и риска от
непостигане на целите за опазване на околната среда.
Оценката показва, че към настоящия момент за 5 от 38-те подземни водни тела (13%) са
установени превишения на СКОС по някои замърсители, посочени в Приложение №1 на
Наредбата за проучване, ползване и опазване на подземните води:
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В две подземни водни тела BG4G000000Q001, Порови води в кватернер Струмешница
и BG4G000000N011, Порови води в неоген Струмешница превишенията са в резултат
от високи стойности по показателя „нитрати“ - типичен индикатор за антропогенен
натиск от селскостопански дейности.ПВТ BG4G000000Q001, Порови води в кватернер
Струмешница запазва своето лошо химично състояние поради тези превишения на
СКОС по нитрати.ПВТ BG4G000000N011, Порови води в неоген Струмешница е оценено
в ПУРБ 2016-2022г. в добро химично състояние в ПУРБ 2016-2022г., което към
настоящия момент се е влошило;



В други две подземни водни тела BG4G00001Pg238, Порови води в палеогенски
седиментен комплекс на Пернишката котловина и BG4G00000QN006, Порови води в
кватернер-неоген Кюстендил, в чиито граници се извършва добив на каменни въглища
и производство на ел.енергия от ТЕЦ, в подземните води са установени превишения на
праговете на замърсяване и СКОС по показателите сулфати, желязо и манган;



Следва да се отбележи, че някои от тези превишения могат да са в резултат от
естествени условия. При такива случаи, фоновите и праговите стойности ще бъдат
коригирани в ПУРБ. Характерни за някои от подземните водни тела в
Западнобеломорски район, на чиято територия в миналото е имало добив на уран, са
високите стойности на радиологичните показатели.
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фигура 11. Констатирано въздействие върху подземните води в ЗБРБУ от
нитрати и други замърсители с отклонения от стандартите за качество

В настоящия момент се извършва анализ дали новоустановените въздействия са в резултат на
нови данни или по–прецизен анализ на натиска. Когато за дадено подземно водно тяло се
установи, че някои идентифицирани превишения са в резултат от естествени условия, фоновите
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и праговите стойности по съответните показатели ще бъдат коригирани за целите на
следващата актуализация на ПУРБ на ЗБР 2022-2027г.

4. Значими проблеми в управлението на водите
4.1. Повърхностни води
4.1.1. Замърсяване с биогенни вещества
Биогените са вещества, използвани от организмите за оцеляване, по време на жизнения им
цикъл, за растеж и възпроизвеждане. В естествените системи обаче е необходим фин баланс
между наличността на биогенни вещества и усвояването им, така че дадена екосистема да
може да функционира правилно. Когато този баланс се промени наруши, настъпват промени в
трофичните връзки в , екосистемата, тъй като от изобилието на биогенни (хранителни)
вещества се възползват различни организми. Нивата на биогенните вещества са над
естествените нива в много, ако не дори и в повечето, от повърхностните води в Европа в
резултат от антропогенното замърсяване. Обогатяването на повърхностните води с биогенни
вещества обикновено води до еутрофикация - процес, който оказва отрицателно въздействие
върху биологичното разнообразие, качеството на водата и естетическата й стойност.
На глобално ниво азотът и фосфорът вече надхвърлят световните граници за екологична
устойчивост, което представлява сериозна заплаха за живота на Земята, както и за климата.
Европа има значителен принос към тази форма на замърсяване4. Емисиите и замърсяването с
биогени е един от най-значимите проблеми и в Западнобеломорски район за басейново
управление.
Замърсяването на повърхностните водни тела с биогени оказва пряко въздействие
върху тяхното екологично състояние/потенциал.
Регистрираните високи концентрации на биогени в повърхностните водни тела на територията
на западнобеломорски район са свързани основно със следните видове антропогенен натиск:


Заустване на непречистени отпадъчни води от населени места;



Заустване на отпадъчни води от промишлеността;



Внос на азотни и фосфорни торове от селскостопанските дейности, свързани със
земеделие;



Внос на фосфор от селскостопанските дейности, свързани със животновъдство.

4

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nitrogen-and-phosphoruspollution_en
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4.1.1.1. Замърсяване с биогенни вещества от земеделието
Връзките междудвижещите сили, натиска, състоянието и въздействието, свързани с биогенните
вещества са представени на фигуратапо-долу.

НАТИСК
Селскостопански дейности –
растениевъдство, отглеждане
на култури, които изискват
торене, животновъдство –
отглеждане на различни
видове селскостопански
животни
Интензивно отглеждане на
аквакултури в язовирите

Изкуствените и естествените торове, които се влагат в
почвите при отглеждане на култури се просмукват в
повърхностните и подземните води и ги обогатяват с
биогени – азот и фосфор съдържащи вещества.
Съхранението на оборски тор и нанасянето му върху
почвата освобождават амоняк в атмосферата. Този амоняк в
последствие постъпваобратно в почвата, откъдето
преминава в повърхностните и подземните води . В
зависимост от условията на съхранение на оборския тор може да се допусне просмукване към подземни води и/или
оттичане към повърхностни. Храненето на аквакултурите
допълнително внася биогенни вещества в повърхностните
води .

СЪСТОЯНИЕ
Повишените концентрации
на биогенни в
повърхностните води
засилват първичното
производство на биомаса
(растеж на водорасли) и по
този начин предизвикват
еутрофикация на
повърхностните води.

ВЪЗДЕЙСТВИЕ
Еутрофикацията предполага редица
неблагоприятни въздействия върху околната
среда, които водят до загуба на биологично
разнообразие. Токсичният цъфтеж на
водораслите, който понякога се наблюдава
заедно с еутрофикацията, представлява заплаха
за човешкото здраве и за водните екосистеми.

ДВИЖЕЩИ СИЛИ

фигура 12. Връзки междудвижещите сили, натиска, състоянието и въздействието от
замърсяване с биогенни вещества от земеделието.

Развитие на движещите сили и натиска
През последното десетилетие земеделската продукция в България се е увеличила с над
50%, а производството на месо - с 48%.5. Това предполага много по-интензивно развитие на
селскостопанските дейности, което води до повишен натиск върху околната среда. В същото
5

Представените в настоящия раздел стойности са калкулирани въз основа на налични статистически
данни от НСИ и Евростат.
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време, този впечатляващ растеж на земеделската продукция изглежда не е последван от
пропорционално нарастване на брутната добавена стойност (БДС) на селскостопанския сектор.
Селскостопанският сектор допринася за емисиите на биогенни вещества чрез
използването на изкуствени и естествени торове, както и с емисии на азот в атмосферата. Както
емисиите в атмосферата, така и използването на торове се е увеличило значително от 2010 г.
насам, което е довело до увеличаване на натиска върху повърхностните и подземните водни
тела. Тенденцията в потреблението на минерални торове в Западнобеломорски район за
басейново управление, представена на Грешка! Източникът на препратката не е намерен..
Средната доза минерални азотни торове в Западнобеломорски район за басейново
управлениесе изчислява на 31 кг/ха обработваема земя и се е увеличила с 55% от 2010 г. насам.
Потреблението на фосфорни торове също следва възходяща тенденция. Понастоящем,
използването на минерални фосфорни торове се изчислява на средно 3 кг Р/ха обработваема
земя и се е увеличило с 119% от 2010 г. насам. Необходимо е да се отбележи обаче, че тези
количества торове остават значително по-ниски в сравнение с други части на страната, където
се упражнява по-интензивно земеделие.
Въпреки че реколтата в България бележи стабилна тенденция към увеличение,
ефективността на използването на торове, изразена в тонове култури на кг вложен тор, е
намаляла от около 37 кг/т през предходното десетилетие до под 30 кг/т през последните 6
години. Емисиите в атмосферата са в следствие на складирането и влагането в почвата на
оборски тор, поради което са тясно свързани с отглеждането на животни и производството на
месо. Не е изненада, че наличните данни показват увеличение на емисиите на амоняк и азотни
оксиди от селското стопанство с 20% от 2011 г. насам.
Имайки предвид въздействието върху околната среда на замърсяването от биогенни
вещества и приноса на селскостопанския сектор към регионалната икономика, остава отворен
въпросът дали е постигнат правилния баланс между рентабилността на различните видове
селскостопанско производство и свързаните с това екологични разходи. Тези аспекти ще бъдат
проучени по-подробно в ПУРБ, след приключването на дейност „Критерии за идентифициране
на значимо замърсяване от дифузни източници, подбор и прилагане на подходящи модели за
количествена оценка на въздействието“ като част от изпълнение на Споразумението между
МОСВ и Международна банка за въстановяване и развитие
В резултат може да се направи заключението, че през последното десетилетие селското
стопанство е увеличило натиска върху повърхностните водни тела, което се изразява във
високите концентрации на биогенните показатели във водните тела от категория "реки" в
повечето обработваеми земеделски земи - – амониев азот, нитритен азот, нитратен азот, общ
азот, ортофосфати като фосфор, общ фосфор. Обръщането на тази тенденция, която е причина
за влошаване на състоянието на много водни тела, ще изисква значителни междусекторни
усилия, изпълнение на конкретни мерки в областта на селското стопанство и прилагане на
добри земеделски и фермерски практики, като не следва да се ограничава единствено до
програмата от мерки по Директивата за нитратите.
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Въздействие
Комбинираното въздействие на замърсяването с биогенни вещества от земеделието и от други
източници е описано в глава 0.

фигура 13. Приблизително количество азотни и фосфорни торове на хектар
обработваема земя в Западнобеломорски район. Изчислено въз основа на данни от Corine
Land Cover за 2018, Евростат и НСИ.

4.1.1.2. Замърсяване с биогенни вещества от отпадъчни води от населени
места и индустриални източници
Връзките между движещите сили, натиска, състоянието и въздействието на замърсяването
от отпадъчни води от населени места и индустриални източници са представени във фигурата
по-долу.
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ДВИЖЕЩИ СИЛИ
Урбанизирани места
Промишленост

СЪСТОЯНИЕ
Повишените концентрации на
биогенни в повърхностните води
засилват
първичното
производство
(растеж
на
водорасли) и по този начин
предизвикват еутрофикация на
повърхностните води.

НАТИСК
Заустването на частично пречистени или
непречистени отпадъчни води от нселени места и
промишлените предприятия са причина за
прекомерно натоварване на повърхностните
водни тела с биогенни елементи.

ВЪЗДЕЙСТВИЕ
Еутрофикацията предполага редица
неблагоприятни въздействия върху околната
среда, водещи до загуба на биологично
разнообразие и цъфтеж на водорасли, което
представлява заплаха за водните екосистемиво
заплаха за водните екосистеми.

фигура 14. Връзки между движещите сили, натиска, състоянието и въздействието на
замърсяването с биогенни вещества от отпадъчни води от населени места и
промишлени източници.

Развитие на движещите сили и натиска
Източниците на емисии на биогени от населени местаи индустриалните зони са
зауствания на отпадъчни води от канализационните системи на населените места и от
производствени обекти. Освен това, биогенните вещества достигат до повърхностните води
чрез отлагане на атмосферните емисии генерирани от транспорта и промишлеността.
През последните години са направени значителни инвестиции в инфраструктура за
събиране и пречистване на отпадъчните води, . както е подробно описано в глава 5.1. Въпреки
това, все още част от населението в Западнобеломорски район за басейново управление не е
свързано с канализационни мрежи и пречиствателни станции за отпадъчни води, което
представлява замърсяване от точкови източници при изградени канализационните системи без
необходимата пречиствателна станция и от дифузни източници в районите, които не са
свързани с канализационна система.
Въз основа докладването по Директивата за пречистването на градските отпадъчни
води може да се твърди, че товарите от отпадъчни води, зауствани директно в приемника от
агломерации в Западнобеломорски район за басейново управление, са еквивалентни на
338 783 ЕЖ, което представлява около 70 % от общия товар.
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Натоварването с биогени от промишлени източници е в резултат най-вече от
заустването на отпадъчните води и атмосферните емисии. В Западнобеломорски район за
басейново управление тези товари оказват незначително въздействие в сравнение със
заустването на товари от биогени ототпадъчни води от населените места. Положително е, че,
че през последните години емисиите от промишлени източници на нитрати и нитрити в
България намаляват, а емисиите на амоняк са сравнително постоянни.
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фигура 15. Относителен дял на населението свързано с обществена канализация и
пречистване в ЗБРБУ (източник: НСИ)

В териториалния обхват на ЗБРБУ са определени 37 бр. агломерации над 2 000 е.ж.
(между 2 000 е.ж. и 10 000 е.ж. са 27 бр., а тези с над 10 000 е.ж. – 10 бр.), .), с общ товар на
отпадъчните води 486 572 еквивалент жители, за които следва да се осигури съответствие с
гореописаните изисквания.
Актуална информация за официално предоставените данни до ЕК за изградеността и
състоянието на канализационните системи в България са публикувани на сайта на МОСВ
https://www.moew.government.bg/bg/vodi/opazvane-na-vodite-ot-zamursyavane/kanalizacionnisistemi/dokladi/, както и на сайта за визуализиране на данните докладвани от държавитечленки на ЕС по Директива 91/271/ЕИО за пречистване на градските отпадъчни води, на:
https://dev.oieau.fr/uwwtd_bg/agglomerations/connection
https://dev.oieau.fr/uwwtd_bg/uwwtps/treatment.
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фигура 16. Дял на товара от агломерациите в съответствие с големината им в
Западнобеломорски РБУ (източник: МОСВ)
Основният източник на замърсяване на повърхностните водни тела с биогени на територията
на Западнобеломорски район са канализационните мрежи (без ПСОВ) и от зауствания от
канализационни системи с неефективно пречистване от населени места, както и отпадъчни
води с неефективно пречистване от промишлеността. Те формират основните товари за азот и
фосфор, както и свързаните с тях показатели за органично замърсяване (БПК5 и ХПК).
Извършеният подробен анализ показва, че основният източник на замърсяване на
повърхностните водни тела с биогени на територията на Западнобеломорски район за
басейново управление са канализационните системи и мрежи за отпадъчни води от населени
места. Те формират около 90 % от общия товар за азот и фосфор, както и свързаните с тях
показатели за органично замърсяване (БПК и ХПК);
В различните речни басейни този процент варира в зависимост от степента на развитие на
различни индустриални отрасли (хранително-вкусова промишленост, химическа промишленост
и др.).
Основният акцент при определяне на мерките в ПУРБ, свързани с ограничаване на
замърсяването с биогени – изграждане и пускане в действие на ПСОВ за населени места с
приоритет върху населените места >10000 екв. жители (изпълнение на задължителните
изисквания по Директива 91/271/ЕЕС). Населените места с 2000-10000 екв. жители също
формират съществена част от натоварването с биогенни елементи и това ще се вземе предвид
при формулирането на мерки в ПУРБ (изпълнение на задължителните изисквания по
Директива 91/271/ЕЕС).

Горно поречие на река Струма и язовир Пчелина
Повърхностните водни тела в горното поречие на река Струма, включително и язовир Пчелина ВТ BG4ST900R003, р. Струма от язовир Студена до вливане на р. Конска, BG4ST900R006, р.
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Струма от вливане на р. Конска до язовир Пчелина, BG4ST900L1010, язовир Пчелина и
BG4ST900R0012, р. Струма от язовир Пчелина до вливане на р. Треклянска са оценени в
състояние/потенциал по-лоши от добро състояние/добър потенциал в ПУРБ на ЗБР 2016-2021г.
Към настоящия момент посочените повърхностни водни тела не са постигнали целите си за
опазване на околната среда. В пунктовете за мониторинг в тези повърхностни водни тела се
мониторират голям брой елементи за качество – биологични елементи, основни физикохимични параметри, специфични замърсители и приоритетни вещества (в матриците вода,
седименти и биота), с цел получаване на достоверна информация за оценка на екологичното и
на химичното им състояние. При подадени сигнали за замърсяване или инциденти, БД ЗБР
възлага и извършването на проучвателен мониторинг.
Резултатите от изпълнението на програмите за мониторинг в тези повърхностни водни тела
показват тенденции за трайно влошаване по основните физико-химични показатели –
(биогени, БПК5, електропроводимост) поради следните причини:


недоизградени канализационни системи на гр. Перник и град Радомир и заустване от
регламентирани и нерегламентирани канализационни колектори (КК) на територията
на населените места в района, чиито непречистени отпадъчни води с битово–фекален
характер и отпадъчни води от производствени обекти с промишлен характер се
заустват без пречистване директно в река Струма;



ниския отток на река Струма в тези повърхностни водни тела (особено в период на
маловодие) спрямо дебита на заустваните отпадъчни води, което води до нисък фактор
на разреждане и високи концентрации на установените горепосочени замърсители;



формираните в по-горните повърхностни водни тела товари от биогени се
транспортират по надолу по течението на река Струма и водят до влошаване на
екологичното състояние на по-долу разположените повърхностни водни тела;

Във връзка със сериозните екологични проблеми и трайно влошеното екологично
състояние на повърхностните водни тела (по биогени, кислороден режим и др. замърсители) в
горното поречие на р. Струма, през 2020 г. БД ЗБР осъществи изпълнение на мярка от ПУРБ на
ЗБР (2016-2021) „Разработване на програми за ограничаване и ликвидиране на замърсяването
в чувствителни зони“. Мярката беше изпълнена чрез дейности по пробовземания и
лабораторни анализи от идентифицирани точкови източници на замърсяване в засегнатите
повърхностни водни тела - горно поречие на река Струма в района на гр. Перник, река Струма
до язовир Пчелина, язовир Пчелина и река Струма след язовир Пчелина. Резултатите от
направения мониторинг показва следното:


Във всички обследвани КК, които заустват непречистени отпадъчни води директно в
река Струма в района на град Перник и град Радомир, концентрациите на биогенните
вещества Азот общ, Азот амониев, Азот нитритен, Азот нитратен, Ортофосфати като
Фосфор и Фосфор общ в отпадъчните води са много високи. Това е причина за трайно
влошеното екологично състояние на повърхностните водни тела ВТ BG4ST900R003, р.
Струма от язовир Студена до вливане на р. Конска, BG4ST900R006, р. Струма от вливане
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на р. Конска до язовир Пчелина, BG4ST900L1010, язовир Пчелина и BG4ST900R0012, р.
Струма от язовир Пчелина до вливане на р. Треклянска
Неизпълнените до настоящия момент мерки за намаляване на замърсяването на
повърхностните води с биогени от отпадъчни води, постъпващи от населените места в сега
действащия ПУРБ на ЗБР 2016-2021г., ще бъдат прехвърлени изцяло в ПУРБ на ЗБР за сле20222027г. Тези мерки са свързани със следните дейности:


изграждане или доизграждане на канализационни мрежи за населени места с над
100000 е.ж., над 10 000 е.ж., между 2000 и 10 000 е.ж. и под 2000 е.ж. ;



изграждане на ПСОВ за населени места с над 10 000 е.ж., между 2000 и 10 000 е.ж. и
под 2000 е.ж.;



модернизация на съществуващи ПСОВ за населени места с над 10 000 е.ж., между 2000
и 10 000 е.ж. и под 2000 е.ж.

4.1.1.3. Комбинирано въздействие на замърсяването от биогенни
вещества
Въздействието от замърсяване от биогенни вещества се отразява на екологичното
състояние на повърхностните водни тела с влошаване на показателите на биологичните
елементи за качество (БЕК и поддържащите физико-химични елементи за качество (ФХЕК)
Въздействието на замърсяването с биогени за повърхностните води от категория „реки“ се
изразява в повишени концентрации на азот и фосфор и влошени БЕК макрозообентос,
макрофити, фитобентос и риби, а при езерата и язовирите - в БЕК-Фитопланктон, макрофити и
риби -и в нивата на хлорофил-а и прозрачността (дълбочина по Секи). Високите концентрации
на общ азот са определящи за влошаване на екологичното състояние на повърхностните водни
тела от категория "реки", а общият фосфор е определящ за влошаване на екологичното
състояние в повърхностните водни тела от категория "езера". Превишенията на границите за
„добро“ екологично състояние за тези параметри са резултат от всички относими
натоварвания, но въз основа на предварителните оценки на баланса на биогени в речните
басейни става ясно, че основната част от въздействията са причинени от дифузно замърсяване,
за което земеделието има главен принос. Въпреки че през последното десетилетие е постигнат
голям напредък в ограничаването на заустването на непречистени отпадъчни води от
населените места, предварителните изчисления на азотния баланс (за река Струма) показват,
че селскостопанският сектор е отговорен за около 75% от антропогенното замърсяване с азот и
51% от замърсяването с фосфор в повърхностните води. Това не е изненадващо, като се имат
предвид представените по-горе тенденции за използване на торове. Следва също така да се
отбележи, че общият азот има пряка връзка с БЕК- Макрофити Фитобентос и Фитопланктон,
които имат водещо значение при оценката на екологичното състояние.
Настоящата ситуация показва спешна необходимост от изпълнение на изискванията на
Директивата за нитратите и успешно прилагане на мерките, насочени към идентифицирания
дифузен натиск от селскостопански дейности по съответните повърхностни и подземни водни
тела в Западнобеломорски район, включени в настоящия ПУРБ на ЗБР 2016-2021г., както и
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националната „Програма от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с
нитрати от земеделски източници в уязвимите зони за периода 2020-2023 г.“, обявена от
Министерството на земеделието. Допълнителни мерки ще бъдат определени и предложени в
третия цикъл на плановете за управление на речните басейни, при предстоящата актуализация
на ПУРБ на ЗБР за периода 2022 – 2027 г.
Подробен анализ на натиска от селскостопански източници и въздействието върху всяко
водно тяло ще бъде разработен за ПУРБ, когато всички данни, събрани по дейностите, описани
в Глава 1 (Таблица 1), бъдат обработени и анализирани.

4.1.2. Органично замърсяване
Връзките между движещите сили, натиска, състоянието и въздействието от органичното
замърсяване са представени във фигурата по-долу.

ДВИЖЕЩИ СИЛИ
Урбанизирани места
Промишленост
Селско стопанство
(животновъдство)

НАТИСК
Заустване на частично пречистени или непречистени
отпадъчни води от населени места и промишлени
предприятия .
Съхранението на оборски тор на открити пространства
директно върху почвата води до просмукване в подземните
води и замърсяване на повърхностни води, както и има
принос за емисиите във въздуха и повторното им отлагане
върху водите и почвите.

СЪСТОЯНИЕ
Високите нива на органично
замърсяване (изразено като
БПК5 и ХПК) намалява
нивата на кислород и
влошава състоянието на
повърхностните води.

ВЪЗДЕЙСТВИЕ
Ниските нива на кислород оказват негативно
въздействие върху хабитатите, намаляват
биологичното разнообразие и могат да бъдат
заплаха за водните екосистеми.. ввоодните
екосистеми.

фигура 17. Връзки между движещите сили, натиска, състоянието и въздействието от
органичното замърсяване.
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Органичното замърсяване в повърхностните води е в резултат от заустванията на
непречистени или недостатъчно пречистени битови и промишлени отпадъчни води, както и от
дифузни източници на замърсяване. Основният показател за органично замърсяване на водите
е биологичната потребност от кислород за 5 денонощия БПК5 (BOD5). Резултатите от
мониторинга на БПК5 (BOD5) разкриват, че средните концентрации на този параметър показват
значително въздействие по отношение на сравнително голям дял от повърхностните водни
тела (както е посочено в по-горната точка 3.1.1. Оценка на въздействието за повърхностните
водните тела от категория "реки" – засегнати са 24% от повърхностните водни тела от
категория „река“). В Западнобеломорски район за басейново управление, основният източник
на органично замърсяване е заустването на непречистени или недостатъчно пречистени
отпадъчни води от населените места. Въз основа на анализ на издадените разрешителни за
заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти може да се твърди, че над 99% от
товарът, отговарящ на БПК5/BOD5 произлиза от заустване на непречистени или недостатъчно
пречистени отпадъчни води от населени места. Като цяло, обаче, средните концентрации на
БПК5/BOD5, изчислени за всички повърхностни водни тела в Западнобеломорски
районпоказват лека тенденция към намаление в многогодишен план. Това най-вероятно е
свързано с инвестициите в инфраструктура за пречистване на отпадъчните води от населените
места.
Като цяло, в Западнобеломорски район за басейново управление въздействието от
органично замърсяване върху повърхностните води е по-малко от въздействието от
замърсяването с биогенни елементи, като се има предвид броя повърхностни водни тела,
оценени в риск по отношение на постигането на екологичните цели за показателя БПК5/BOD5.
Органичното замърсяване може да доведе до значителни промени в кислородния
баланс на повърхностните води. В следствие на това може да повлияе върху състава на водните
популации /местообитания и следователно и на екологичното състояние на водата.
Индикатори за оценка на замърсяване с органични вещества: влошаване на
екологичното състояние по показатели разтворен кислород; БПК5; общ органичен въглерод и
съдържание на соли (електропроводимост); рН – водороден показател; БЕК.

Рибовъдство
Рибовъдството се проявява като точков източник на натиск при интензивното
отглеждане на риба в изкуствено създадени проточни басейни (рибарници). При тази форма
на рибовъдство се осигурява постоянен приток на вода, черпена от близко разположени водни
обекти (реки, канали, сондажи, кладенци), която поддържа необходимото ниво на разтворен
кислород в рибовъдните басейни. Преминавайки през тях водата се зауства в близко
разположен воден обект, обогатена с биогени от жизнената дейност на аквакултурите.
Интензивното отглеждане на аквакултури в рибарници е развита стопанска дейност в
Западнобеломорски район , като обикновено в планинските и полупланински райони се
отглежда пъстърва, а в равнинните - шаран. Съществена разлика при интензивното отглеждане
Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, и
съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд по проекти BG16M1OP002-1.017-0001-C01
„ПУРБ 2022-2027“

- 44 -

Междинен преглед на значимите проблеми при управлението на водите в Западнобеломорски
район за басейново управление

на двата вида риба е, че в рибарниците за пъстърва е необходимо да се осигури постоянен
приток на вода с високо кислородно съдържание и добро качество, докато при отглеждането
на шаран не е необходим постоянен приток на вода, а рибовъдните басейни се допълват
периодично.
Към 2020 на територията на Западнобеломорски район за басейново управление са
издадени 42 бр. разрешителни за водовземане от водни обекти с цел отглеждане на
аквакултури в 29 водни тела, като само за едно от рибовъдните стопанства има издадено
разрешително за заустване на отпадъчни води.
Дифузно замърсяване на повърхностните водни тела от рибовъдни дейности се
наблюдава при интензивното отглеждане на аквакултури в садкови стопанства, разположени в
големи, дълбоки язовири и при полуинтензивното (свободно) отглеждане на аквакултури в
средни и малки язовири. Дифузният натиск върху водоемите може да се предизвика от
жизнената дейност на аквакултурите и органичното разграждане на неусвоената от тях храна
(обикновено богата на протеини). Посочените фактори предизвикват повишаване нивата на
биогените, водещи от своя страна до цъфтежи на водорасли и силно понижение на кислорода
през тъмния период от денонощието. Като резултат се наблюдава дебалансиране на физикохимичните фактори във водната екосистема, които предизвикват лошо състояние на
биологичните елементи и като крайно негативно последствие могат да доведат до замори на
отглежданата риба, когато кислородът достига критично ниски нива в ранните часове на
денонощието.
Към 2020 на територията на Западнобеломорски район за басейново управление има 5
действащи разрешителни за садкови рибовъдни стопанства в един комплексен и значим
язовир по Приложение №1 от Закона за водите.

4.1.3. Химично замърсяване в повърхностни води (приоритетни
вещества, специфични и други замърсители)
Връзките между движещите сили, натиска, състоянието и въздействието са представени на
фигурата по-долу.
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НАТИСК

ДВИЖЕЩИ СИЛИ
Урбанизация
Промишленост
Селско стопанство

СЪСТОЯНИЕ
Повишени концентрации на
специфични замърсители,
определящи екологичното
състояние и приоритетни
вещества,
определящи
химичното състояние. в
повърхностните
води,
седимент и биота.

Заустването на промишлени води чрез канализационните системи
на населените места и директното заустване на непречистени ири
недостатъчно пречистени промишлени отпадъчни води, депата за
пестициди, площадки на старите промишлени обекти и депата за
отпадъци. Прилагане на препарати за растителна защита в
земеделието и горското стопанство. Емисии на вредни вещества в
атмосферата и последващото им отлагане върху повърхностните
води и Заустването на промишлени отпадъчни води, складове за
пестициди, старите промишлени обекти и сметища, които не са
рекултивирани и не отговарят на екологичните изисквания добавят
вредни химични вещества в повърхностните водни тела.

ВЪЗДЕЙСТВИЕ
Загуба на хабитати и потенциална заплаха за
водните организми и човешкото здраве.

фигура 18. Връзки между движещите сили, натиска, състоянието и въздействието от
замърсяване със специфични замърсители и приоритетни вещества

Развитие на движещите сили и натиска
Замърсяването с метали, химични индустриални разтворители, пестициди,
инсектициди и неметали оказват сериозно въздействие върху качеството на повърхностните и
подземните води. Химичното замърсяване е по-устойчиво в сравнение с другите видове
замърсявания и се разпространява на по-големи разстояния.
Химичното замърсяване на повърхностните водни тела оказва пряко въздействие върху
тяхното екологично състояние/потенциал (по съдържанието на специфични замърсители) и
тяхното химично състояние (във връзка с наличието на приоритетни вещества).
Причини за замърсяването със специфични вещества – заустване на частично
пречистени или непречистени отпадъчни води от промишлеността, вкл. и в канализационните
мрежи на населените места; неправилна употреба и/или съхраняваните торове и продукти за
растителна; неправилно съхранявани производствени отпадъци. Индикатори за оценка на
замърсяване със специфични вещества - влошаване на екологичното състояние по показатели:
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летливи органични замърсители, индустриални замърсители, замърсители от селското
стопанство, биологични елементи за качество.
Причини за замърсяването с приоритетни вещества – заустване на частично пречистени
или непречистени отпадъчни води от промишлеността, вкл. и в канализационните мрежи на
населените места; неправилна употреба и/или съхраняваните торове и продукти за растителна;
неправилно съхранявани производствени отпадъци; отлагания на атмосферни замърсители
във водите. Индикатори за оценка на замърсяване с приоритетни вещества - влошаване на
химичното състояние по показатели като: тежки метали, пестициди, органични разтворители,
полиароматни въглеводороди, биологични елементи за качество.

Пестициди и препарати за растителна защита от земеделието
Обработваемите земеделски земи се третират с пестициди и ПРЗ. Дъждовните води и
тези от агромелиоративни дейности подпомагат миграцията на химични вещества от торове и
ПРЗ в почвите, подземните и повърхностните води. Основното натоварване, което идва от тези
източници са специфични химични замърсители. Под въздействие от дифузно замърсяване от
земеделски източници са предимно подземните и повърхностните водни тела разположени в
равнинните райони. Освобождаването на пестициди и ПРЗ в околната среда нараства рязко
заедно с нарастващата интензивност на селскостопанското производство. Например за
периода 2014-2018 г. увеличението на потреблението на пестициди е петкратно. Това
неминуемо води до увеличение на натиска върху повърхностните води и съответно до
потенциално увеличение на концентрациите на специфични замърсители, определящи
екологичното състояние и приоритетни вещества, определящи химичното състояние на
повърхностните водни тела.

Емисии от промишлеността
Налични са статистически данни и резултати от моделиране за отделянето на няколко
неорганични вещества, които са от значение за управлението на водите. Основните отрасли,
които имат принос към тези емисии са:
Основните отрасли, които имат принос към тези емисии са:






Стационарно горене в преработващата промишленост и строителството: цветни метали
(As, Cu, Ni, Zn – които са специфични замърсители и Pb – приоритетно вещество);
Стационарно горене в преработващата промишленост и строителството: неметални
минерали;
(As, Cu, Cr, Ni, Zn– които са специфични замърсители и Pb – приоритетно вещество));
Пътен транспорт: износване на автомобилни гуми и спирачки (Cu, Zn– които са
специфични замърсители и Pb– приоритетно вещество);
Производство на желязо и стомана (Zn – специфичен замърсител, Pb- – приоритетно
вещество);
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Производство на електро- и топлоенергия (As, Cu, Zn – специфични замърсители и Ni –
приоритетно вещство, );
Битово: стационарно (Zn и Cr - специфични замърсители и Pb – приоритетно
вещество);

Емисиите от конкретен източник могат да се разпространят върху широка площ и да се
отложат в няколко водосборни басейни. В няколко повърхностни водни тела са наблюдавани
повишени нива на някои от гореспоменатите елементи. Подробна информация за
превишенията ще бъде представена в ПУРБ след анализ на всички данни от извършваните в
момента проучвания.

Заустване на отпадъчни води от индустриални източници
Индустриалните отпадъчни води допринасят за внасянето на химични вещества в
повърхностните води, когато те не са пречистени или не са пречистени в достатъчна степен
като това се случва при директно заустване на индустриални отпадъчни води от
производствени обекти в повърхностни води или чрез канализационните системи на
населените места, в които са включени промишлени отпадъчни води. Дори канализационните
системи на населените места да имат изградена ПСОВ, то тя не може да осигури пречистване
на химични вещества от промишлени обекти, тъй като е предвидена за печистване на биогенно
и органично натоварване.
Прегледът и анализът на индустриални емитери в района на Западнобеломорски район
за басейново управление като точкови замърсители, заустващи отпадъчни води в
повърхностни водни обекти показва наличие на следните видове промишленост: Добивна
промишленост, Преработваща промишленост, Производство и разпределение на електрическа
и топлинна енергия, Строителство, Транспорт, Хотели и ресторанти, Рибно стопанство, Селско
стопанство (животновъдство), Депа и др.
Не всички производства (макар и със съществуващи съоръжения с ПСОВ) са в добро
експлоатационно състояние, за да пречистват ефективно и да не допускат превишения на
индивидуалните емисионни ограничения. Все още се допускат инцидентни залпови изпускания
на непречистени промишлени отпадъчни води в резултат на аварии. Наблюдават се някои
участъци от реки в близост до закрити минни дейности с определено лошо химично и
екологично състояние.
Промишлените дейности обясняват и обуславят регистрираното наличие на
замърсители, въздействащи негативно върху много от общите физико-химични показатели и
някои приоритетни вещества и специфични замърсители: pН, неразтворени вещества,
електропроводимост, разтворен О2, наситеност с О2, БПК5, ХПК, азот-амониев - N-NH4, азот
нитритен – N-NO2, ортофосфати - P-PO4, сулфати, азот общ, фосфор общ, обща твърдост,
желязо, манган, сулфати, мед, арсен, цинк, кадмий, олово, никел.
Заустването на пречистени или недостатъчно пречистени отпадъчни води от добив и
преработка на полезни изкопаеми; металургия; машиностроителна и металообработваща
промишленост, химическата промишленост, производство, добив и съхранение на нефт и
нефтопродукти и текстилната и кожарската промишленост са потенциален източник на
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специфични замърсители в повърхностните води, в т.ч. и при заустване в канализационните
системи на населените места. Точковите източници на замърсяване на повърхностните води
самостоятелно или в комбинация, т.е. с кумулативно въздействие, са потенциално източници
за влошаване състоянието на повърхностните водни тела.

Горно поречие на река Струма и язовир Пчелина
Повърхностните водни тела в горното поречие на река Струма, включително и язовир
Пчелина - ВТ BG4ST900R003, р. Струма от язовир Студена до вливане на р. Конска,
BG4ST900R006, р. Струма от вливане на р. Конска до язовир Пчелина, BG4ST900L1010, язовир
Пчелина и BG4ST900R0012, р. Струма от язовир Пчелина до вливане на р. Треклянска към
настоящия момент посочените повърхностни водни тела не са постигнали целите си за
опазване на околната среда. Резултатите от изпълнението на програмите за мониторинг в тези
повърхностни водни тела показват трайни превишения на СКОС по специфични замърсители
(манган, желязо, сулфати, полихлорирани бифенили) и приоритетни вещества (живак, С10-С13
хлоралкани, флуорантен и др.) към края на периода на изпълнение на втория ПУРБ на ЗБР
2016-2021г. поради следните причини:


директно заустване от канализационни колектори (КК) на територията на населените
места в района, в които нерегламентирано се заустват непречистени отпадъчни води от
производствени обекти директно в река Струма;



малкия отток на река Струма в тези повърхностни водни тела (особено в период на
маловодие) спрямо дебита на заустваните отпадъчни води, което води до нисък фактор
на разреждане и високи концентрации на установените горепосочени замърсители;



чести залпови замърсявания и аварийни изпускания от промишлени обекти през
разглеждания период без изградени локални пречиствателни съоръжения.



формираните в по-горните повърхностни водни тела товари от индустриални
замърсители се транспортират по надолу по течението на река Струма и водят до
влошаване на екологичното състояние на по-долу разположените повърхностни водни
тела;



исторически замърсявания от минали периоди, при които в язовир Пчелина са се
натрупали значителни количества утайки от промишлен характер (специфични
замърсители и приоритетни вещества), което води до ниска самопречиствателна
способност на язовира;

През 2020 г. БД ЗБР изпълни мярка от ПУРБ на ЗБР (2016-2021) „Разработване на
програми за ограничаване и ликвидиране на замърсяването в чувствителни зони“ чрез
дейности по пробовземания и лабораторни анализи от идентифицирани точкови източници на
замърсяване в засегнатите повърхностни водни тела. Резултатите от направения мониторинг
показват следното:
•
В обследваните 7 бр. канализационни колектори на град Перник, заустващи
непречистени отпадъчни води директно в река Струма в повърхностно водно тяло
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BG4ST900R003, река Струма от язовир Студена до вливане на река Конска, са установени поне
по един или повече на брой от специфичните замърсители Желязо, Манган, Сулфати, Цинк и
полихлорирани бифенили PCB. В два от КК - са открити зауствани приоритетните вещества
Никел (КК след мост на градски парк, гр. Перник) и Флуорантен. Посочените вещества имат
индустриален произход, т.е. тяхното присъствие във водите в КК се дължи на зауствания от
съществуващи промишлени обекти. Най-често промишлените обекти заустват посочените
замърсители залпово, в големи количества.
Депа за отпадъци
Като потенциален източник на натиск може да се разглеждат старите, все още действащи или
нерекултивирани депа/сметища, които не отговарят на екологичните законови изисквания, и
създават риск от замърсяване на подземните и повърхностните води. Тези депа подлежат на
закриване и рекултивация - техническа и биологична. Както се вижда на Фигура 19 броят и
площта на общинските депа за отпадъци, които не отговарят на екологичните изисквания в
ЗБРБУ намалява систематично през последните години. Тази тенденция, която е постигната
благодарение на инвестициите по ОП "Околна среда", определено е довела до намаляване на
екологичния натиск от депата за отпадъци.

фигура 19. Брой и площ на общинските депа за отпадъци и количество на битовите
отпадъци в Западнобеломорски район за басейново управление (източник НСИ)
Стартирали са проекти за рекултивация и закриване на общински депа, финансирани
със средства от Оперативна програма „Околна среда“ в 11 общини на територията на
Западнобеломорски район - това са общините Благоевград, Бобов дол, Брезник, Земен,
Ковачевци, Невестино, Перник, Рила, Сапарева баня, Симитли и Трекляно.
Община Радомир е в Списъка за общински депа в наказателна процедура, за чиято
рекултивация ще бъдат осигурени средства от ПУДООС.
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Замърсяване от стари промишлени зони
Проблемът със старото замърсяване е един от най-трудно разрешимите екологични проблеми
поради разнообразието на замърсяванията по произход и видове, както и поради широкото им
разпространение на територията на цялата страна. Като цяло старото замърсяване се
разпознава чрез промени в качеството на елементите на околната среда (почва, повърхностни
и подземни води, флора и фауна) до степен, която представлява риск за човешкото здраве. За
основните обекти са изпълнявани или са в процес на изпълнение програми за отстраняване на
минали екологични щети.
Изтичането на замърсена вода от стари (закрити) и действащи минни обекти е друг
потенциален източник на химично и радиологично замърсяване.
Един от недостатъчно проучените и анализирани източници на натиск в Западнобеломорски
район за басейново управление са стари замърсени обекти, вкл. и ликвидирани или с
преустановена дейност миннодобивни обекти, респ. миннодобивни и миннообогатителни
дейности.
С постановления на министерски съвет през 90 –те години на миналия век се прекратява
дейността по добив на уран в България, като причините за това са нерентабилността на
отрасъла и неблагоприятното въздействие върху околната среда. Поетапно се прекратява
дейността и се ликвидират последствията от добива и преработката на уранова суровина.
Съгласно постановленията прекратяването на дейността и ликвидирането на последствията от
добива и преработката на уранова суровина включва следните етапи: поддържане на
екологичния статус; техническа ликвидация; техническа и биологическа рекултивация;
очистване на замърсените води и мониторинг , както и преструктуриране на дейността и
създаване на нови работни места. Радиоактивните отпадъци от бившата уранова
промишленост се съхраняват на място и/или се депонират траншейно в табаните или
хвостохранилищата. Допуска се депониране в минни изработки на уранодобивни обекти.
Технологиите и местата за депониране се определят с проектите за техническа ликвидация и
рекултивация.
За основните обекти, източници на стари замърсявания, са изпълнявани или са в процес на
изпълнение програми за отстраняване на минали екологични щети.
Един от недостатъчно проучените и анализирани източници на натиск в Западнобеломорски
район за басейново управление са стари замърсени обекти, вкл. и ликвидирани или с
преустановена дейност миннодобивни и миннообогатителни обекти.
Руднични води
Изтичането на замърсени води от стари и действащи минни обекти е потенциален източник на
замърсяване със специфични замърсители (в това число радиационно замърсяване) и
замърсяване с приоритетни вещества.
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Минните инсталации са потенциален източник на замърсени отпадъчни води, където найразпространените форми на замърсяване са сулфати, манган, арсен, никел, уран, живак, олово,
кадмий, обща алфа активност на алфа, обща бета активност.
Възобновяването на закрити обекти и откриването на нови обекти с уранодобивна,
рудодобивна и въгледобивна дейност крие редица рискове по отношение на бъдещото
въздействие върху водите, почвата, флората и фауната в тези райони. Тези добивни и
съпътстващи преработвателни дейности са предпоставка за възникване на екологични
проблеми в случаи на замърсяване и аварии. Част от тези райони, с прекратен уранодобив,
въгледобив и рудодобив попадат в екологичната мрежа Натура 2000, което допълнително
представлява заплаха за опазването на биоразнообразието. Потенциални неблагоприятните
въздействия върху компонентите на околната среда и човешкото здраве вследствие на
възобновяване или нова уранодобивна, рудодобивна и въгледобивна дейност са свързани с
замърсяване на подземните и/или повърхностните води в района, увеличаване нивата на шум
и замърсяване на въздуха, унищожаване на ландшафта и биоразнообразието, и не на последно
място риск за човешкото здраве.
ПМС № 163/1992 г. прекратява дейността по добив на уран, като причините за това са
нерентабилността на отрасъла и неблагоприятното въздействие върху околната среда. С
последващо ПМС № 56/1994 г. поетапно се прекратява дейността и се ликвидират
последствията от добива и преработката на уранова суровина. Съгласно постановлението
прекратяването на дейността и ликвидирането на последствията от добива и преработката на
уранова суровина включва следните етапи: поддържане на екологичния статус; техническа
ликвидация; техническа и биологическа рекултивация; очистване на замърсените води и
мониторинг , както и преструктуриране на дейността и създаване на нови работни места.
Радиоактивните отпадъци от бившата уранова промишленост се съхраняват на място и/или се
депонират траншейно в табаните или хвостохранилищата. Допуска се депониране в минни
изработки на уранодобивни обекти. Технологиите и местата за депониране се определят с
проектите за техническа ликвидация и рекултивация.
С цел да се установи степента на този риск, през 2018г. БДЗБР възложи на външен изпълнител
проучване "Събиране и картиране на информация за изтичане на руднични води на
територията на Западнобеломорски район”. В обхвата на проучването попадат определените
от постановленията на Министерския съвет закрити минни обекти: ПМС № 74/1998 г. за
ликвидиране на последствията от добива и преработката на уранова суровина, ПМС №
140/1992 г. за преструктуриране на рудодобива и поетапно закриване на неефективните
производствени мощности и ПМС № 195/2000 г. за техническа ликвидация, консервация и
преодоляване на вредните последици при прекратяване или ограничаване на
производствената дейност във въглодобива. Извършена е инвентаризация на закритите
минните обекти от уранодобивната, рудодобивната и въгледобивната дейност, получена е
информация от фирмите "Еко Антрацит" ЕАД и "Еко Инженеринг - РМ" ЕООД. Събрани и
анализирани са данни за 12 обекта в Западнобеломорски район за басейново управление: 8
обекта от закрита уранодобивна дейност на "Еко Инженеринг - РМ" ЕООД, 3 обекта от минна
въгледобивна дейност на „Еко Антрацит" ЕАД и един обект от закрита минна добивна дейност
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(добив и преработка на цветни метали) – мини „Осогово“, за които са извършени са теренни
обхождания, пробонабирания и лабораторни изследвания/изпитвания на изтичащи руднични
води.
Резултатите от изпълнението на тази дейност показват следното:


За повечето закрити (неработещи) обекти от уранодобивна дейност е установено
завишено съдържание на манган, обща алфа-активност, обща бета-активност, уран,
радий 226. При повечето от рудничните изработки са установени сравнително малки
дебити на рудничните води, които след изтичане във повърхностните водни обекти се
разреждат до концентрации на съдържащите се в тях замърсители, по-ниски от СКОС в
Приложение № 7 на Наредба Н-4 за характеризиране на повърхностни води от 2012г.
Значителни превишения на СКОС са установени за обект „Елешница“ (щолна №9 и
щолна 54) и за обект „Селище“ (щолна № 1) по специфичните замърсители Манган,
Обща алфа-активност, Обща бета-активност, Уран, Радий 226;



За три действащи обекта и един закрит обект (Мини „Пирин“, „Ораново“, „Канина“) от
минна дейност на „Еко Антрацит" ЕАД – добив на въглища, са установени многократни
превишения по Манган и високи стойности за показателя Сулфати.

Натискът на рудничните води (обекти и участъци) оказва значимо негативно въздействие
върху качествата на повърхностните водни тела – приемници. Установена е ясна връзка между
заустванията на руднични води, описани по-горе и водни тела от категория "реки", които са в
риск от непостигане на добро екологично и химично състояние.
Най-засегнати от натиска от руднични води от стари и действащи минни обекти в
Западнобеломорски район за басейново управление са следните повърхностни водни тела:
•
BG4ME700R092, р. Златарица от изворите до вливане в р. Места, район на прекратен
добив на уранова руда – желязо, манган, сулфати, обща алфа-активност, обща бета-активност,
уран;
•
BG4ST700R1020, р. Соволянска Бистрица от кота 1195 м. до вливане в р. Струма, район
на прекратен добив и преработка на цветни руди – олово, цинк, кадмий;
•
BG4ST500R055 р. Лудата от изворите до вливане в р. Струма, район на прекратен добив
и преработка на уранова руда - обща алфа-активност, обща бета-активност, уран; ;
•
BG4ST600R039 р. Разметаница от изворите до вливане в р. Джерман, райони на
действащи обекти на добив на твърди горива – желязо, манган, сулфати;
•
BG4ST900R003, р. Струма от яз. Студена до вливане на р. Конска, район на действащи
обекти - добив на твърди горива, желязо, манган, сулфати.
Възобновяването на закрити обекти и откриването на нови обекти с уранодобивна,
рудодобивна и въгледобивна дейност крие редица рискове по отношение на бъдещото
въздействие върху водите, почвата, флората и фауната в тези райони, които се оценяват за
всяко инвестиционно предложение по процедура съгласно Закона за опазване на околната
среда. Добивните и съпътстващите преработвателни дейности са предпоставка за възникване
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на екологични проблеми в случаи на замърсяване и аварии. Част от районите, с прекратен
уранодобив, въгледобив и рудодобив попадат в екологичната мрежа Натура 2000, което
допълнително представлява заплаха за опазването на биоразнообразието.
Река Драговищица
Повърхностно водно тяло BG4ST700R019, р. Драговищица от българо–сръбската граница до
вливане в р. Струма е трансгранично между Р Сърбия и Р България. Реката е потенциално
засегната от съществуваща минна дейност - добив на оловна руда от обекти в района на
Босилеград, на територията на Р Сърбия, в близост до границата с Р България. Поради
трансграничния си характер р. Драговищица е обект на контролен мониторинг в програмите за
мониторинг на повърхностни води в първия ПУРБ 2010-2015г. и в настоящия ПУРБ 2016-2021г.
на Западнобеломорски район. Този мониторинг включва максимален брой биологични
елементи за качество, основни физико-химични параметри, специфични замърсители и
приоритетни вещества. Ежегодно в пункт BG4ST06789MS200, р. Драговищица при границата
(над с. Долно Уйно) се изпълнява следната програма за мониторинг на повърхностни води:


Биологични елементи за качество – Макрозообентос, Макрофити, Фитобентос и Риби –
с честота един път в годината;



Основни физико-химични параметри - рН, температура на водата, неразтворени
вещества, електропроводимост, разтворен кислород, наситеност с кислород, БПК5, Азот
амониев N – NH4, Азот нитратен N-NO3, Азот нитритен N – NO2, Ортофосфати Р –РО4,
Азот общ, Фосфор общ, Калций, Магнезий, Калциево карбонатна твърдост, Общ
органичен въглерод (TOC), Разтворен органичен въглерод (DOC) – с честота четири пъти
в годината / сезонно;



Специфични замърсители с честота четири пъти в годината / сезонно:
 Полихлорирани бифенили (PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 105, PCB 118, PCB 138,
PCB 153, PCB 156, PCB 180);
 Полиароматните въглеводороди - Бензо(а)антрацен, Пирен, Фенантрен, Хризен,
Аценафтилен, Аценафтен, Флуорен, Дибензо(a,h)антрацен;
 Цинк, Мед, Хром 6 валентен, Хром 3 валентен, Арсен, Желязо разтворено,
Манган разтворен;
 радиологичните показатели - Уран (естествен), Радий, Обща β радиоактивност,
Обща α радиоактивност;
 свободни цианиди.



В пункт река Драговищица при границата с Р Сърбия се извършва мониторинг на
приоритетни вещества в три вида матрици – вода, седимент и биота:
 В матрица „вода“ - в програмата за мониторинг през 2019г. са включени всички
приоритетни вещества от Приложение № 1 на Директива 2013/39/ЕС – 45 бр.
вещества – с честота 12 пъти в годината/ месечно.
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 В матрици седимент и биота - с честота един път в годината.
Получените до настоящия момент данни от проведен мониторинг на повърхностни
води за периода на действие на ПУРБ 2016-2021г. в пункт BG4ST06789MS200, р. Драговищица
при границата (над с. Долно Уйно), показват следното:


От всички наблюдавани елементи за качество и основни физико-химични параметри,
определящи екологичното състояние, са наблюдавани влошени стойности по
показателите Ортофосфати Р –РО4 и Фосфор общ, които са характерни за антропогенен
натиск от заустване на непречистени битово-отпадъчни води от населени места без
изградени ГПСОВ;



Няма установени превишения на СКОС /стандартите за опазване на околната среда/ по
наблюдаваните специфични замърсители, определящи екологичното състояние –
полихлорирани бифенили, метали, радиологични показатели, полиароматни
въглеводороди;



По всички наблюдавани приоритетни вещества (включително живак, кадмий, олово,
никел и др.) в пункт BG4ST06789MS200, р. Драговищица при границата (над с. Долно
Уйно), за нито едно приоритетно вещество (мониторирано в матрица вода) няма
установени превишения на МДК СКОС или СГС СКОС. За приоритетното вещество Олово
Pb, данните от мониторинг са сравнени с Бионаличната СКОС от Приложение № 2 на
Наредбата за СКОС на приоритетните вещества и някои други замърсители, чрез
въвеждане на данните от мониторинг в специализиран софтуер BioMet Biotic Ligand
Model Version 5 June 2019), съгласно изискванията на Директивата за СКОС за
приоритетни вещества и някои други замърсители.

Въздействие на замърсяването с опасни вещества върху водните тела
Въздействието на замърсяването с вредни вещества се идентифицира в резултатите от
мониторинга, където в някои случаи са наблюдавани превишения на нивата на СКОС за
приоритетни и специфични вещества. В случай, че превишенията при приоритетните вещества
бъдат потвърдени след изпълнението на пълната програма за мониторинг, съответните водни
тела ще бъдат оценени в лошо химично състояние. Превишението при специфичните вещества
има подкрепяща роля при оценката на екологичното състояние, при която решаващи критерии
са биологичните елементи за качество. Като цяло, може да се заключи, че повечето
повърхностни водни тела не са засегнати от вредни вещества. В случаите, в които се наблюдава
въздействие, съответният натиск следва да бъде идентифициран и следва да се предложат
подходящи мерки в ПУРБ.
При заустването на замърсени дренажни води от мини в някои случаи могат да се наблюдават
преки въздействия върху повърхностните води на местно равнище. Макар в повечето случаи
въздействието на отделните зауствания да не е значително, кумулативните ефекти могат да
увеличат риска за водните тела от непостигане на добро екологично или химично състояние.
Тези ефекти ще бъдат проучени подробно в ПУРБ 2022-2027г. и ще бъдат предложени
последващи мерки за смекчаване на негативните въздействия.
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4.1.4. Натиск от водовземане и физически модификации
Връзките между движещите сили, натиска, състоянието и въздействието от водовземането и
физическите модификации са представени на фигурата по-долу.

ДВИЖЕЩИ СИЛИ
Урбанизацирани места
Промишленост
Енергетика
Селско стопанство
Изменение на климата
СЪСТОЯНИЕ
Промени в хидроложкия режим,
морфологични изменения в
речните легла, нарушаване на
непрекъснатостта на реките. В
резултат от тези изменения
настъпват и промени в много
водни параметри (кислороден
режим, температута и т.н.)

НАТИСК
Водовземане за питейно-битови цели за населените места,
за промишлено водоснабдяване и охлаждане, за
производство на електроенергия и за напояване.
Строителство на язовири и изграждане на структури за
защита от наводнения. Драгиране на водни пътища за
корабоплаване. Промяна в речните легла за защита от
наводнения.

ВЪЗДЕЙСТВИЕ
Хидроморфологичните промени представляват
заплаха за водните организми и причиняват загуба
на биоразнообразие. Нарушаването на
непрекъснатостта на реките предполага намалена
мобилност на водните организми и бариера пред
миграцията на рибите.

фигура 20. Връзки между движещите сили, натиска, състоянието и въздействието от
хидроморфологичните изменения.
Антропогенният натиск върху повърхностните водни тела включва всички промени във водния
отток, свързани главно поради водовземане, отклоняване или заустване; морфологични
промени (нарушаващи напречната и надлъжната свързаност на реката) - изменения на речното
легло и бреговете, причинени от строителство в реката или в естествените заливни равнини,
както и бариери/прегради, причинени главно от язовири или водовземни съоръжения, които
физически разделят реката и нарушават нейната непрекъснатост.
Индикатори за оценка на хидроморфологичния натиск в резултат на физични модификации изменение на кислородния режим, биогенни замърсители, промяна на температурния режим,
влошаване на БЕК.
Понастоящем се извършва основен преглед на съществуващите данни за хидроморфологичния
натиск, предоставени като част от втория цикъл на ПУРБ. След приключване на проучването ще
бъде разработен изчерпателен набор от данни по отношение на хидроморфологичния натиск
във всяко повърхностно водно тяло. Тези данни ще бъдат получени от обширно проучване и
валидиране на място, и значително ще подобрят знанията по отношение на
хидроморфологичния натиск в страната. Получените нови данни, заедно със съществуващите
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данни за натиска, ще бъдат обработени чрез прилагането на методология, в резултат на което
ще се направи хидроморфологична оценка за всяко водно тяло. Тези данни ще бъдат
публикувани в третите ПУРБ.
Най-значимият хидроморфологичен натиск на територията на Западнобеломорски район за
басейново управление е регулирането на оттока през изградени малки ВЕЦ, следвано от натиск
от миграционните бариери и корекции речните корита и дигите.

4.1.4.1. Натиск върху хидроложкия режим
Натиск върху хидроложкия режим
Хидроложките изменения са изменения на водния режим. Тези изменения се проявяват в
различна степен и форма - постоянно или сезонно изменение на оттока (напр. след язовир или
поради водовземане), изменение на скоростта на речното течение, изменение/вариране на
водното ниво.
Водовземането от повърхностни води се извършва с цел да се осигури вода за всички
икономически сектори - за водоснабдяване с питейна вода, за напояване, за промишлени
нужди, за производство на електроенергия и за някои други цели. Хидроморфологичния натиск
от водовземане може да се разглежда в два аспекта: изменение на оттока поради отнетите
водни количества и влияние на водовземните съоръжения.
Регулирането и ограничаването на степента на натиска от водовземане от повърхностни
води се извършва чрез разрешителните, които БД ЗБР издава в съответствие с разпоредбите на
Закона за водите, таксите за водовземане и извършвания контрол.
Според информацията във втория ПУРБ на ЗБР 2010-2016г., количеството на
водовземане (с изключение на ВЕЦ) за 2013 г. представлява 4.46% от посочените
средногодишни ресурси на повърхностни води, т.е. натискът от водовземане от повърхностни
води в Западнобеломорски район за басейново управление не е значителен. Водовземането
за производство на електроенергия от ВЕЦ представлява 90% от общия разрешен обем.
Степента на този натиск и значението му по отношение на екологичното състояние
(хидроморфологичните елементи за качество) е обект на изследване, в рамките на изпълнение
на подписаното Споразумение между Световна банка и МОСВ което се провежда в момента за
всички четири басейнови дирекции.
Като цяло, натискът от водовземане от повърхностни води в Западнобеломорски район
не оказва значително негативно влияние върху хидроложкия режим. Общото водовземане от
повърхностни води, за което има издадени разрешителни, е представено на
Грешка!
Източникът на препратката не е намерен..
Натиск върху водовземането оказва и състоянието на водната инфраструктура и
загубите от нея. Най-значимите проблеми включват наблюдаваните големи загуби във
водоразпределителните мрежи, както и липсата или изправно оборудване за измерване на
черпените количества вода. Понастоящем, средните загуби на вода от обществените
водопроводни мрежи в Западнобеломорски район
за басейново управление са на
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изключително високото ниво от 59% и въпреки че този показател показва стабилна тенденция
на намаление от 61% през 2010 г., може да се твърди, че напредъкът е твърде бавен и не
обещава постигането на разумни нива на загуби на вода (под 25%) в близко бъдеще без
полагане на големи усилия.

фигура 21. Водовземане на пресни води по вид източник и употреба в Западнобеломорски
район за басейново управление (източник: НСИ)

Също така значим е натискът от загубите на вода за напояване.
Част от актуализацията на икономическия анализ на водовземането, необходима за
разработването на ПУРБ 2022 – 2027г. е в процес на изпълнение в рамките на действащото
Споразумението между МОСВ и МБВР.

4.1.4.2. Натиск от морфологични изменения
Морфологичните изменения включват различни изменения на физическата структура на
водните обекти – изменение на формата и структурата на речното легло, нарушаване на
непрекъснатостта на реката, изменения на бреговете и крайбрежните територии. Примери за
такива изменения са изграждането на прагове, бентове и язовири, корекции и изправяния на
реки, изграждане на диги, модификации на речното легло поради изземване на наносни
отложения.

Изграждане на диги и речни корекции
Изграждането на диги и корекциите на реките се извършват за осигуряване на защита от
наводнения. Този тип натиск включва и укрепване на речните брегове с цел предпазване от
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ерозия. Тези промени водят до промени в морфологията на речното легло и следователно до
промени в местообитанията, които поддържат водните екосистеми в тези райони спрямо
техните естествени условия. В случаите, в които корекциите са свързани и с изправяне на
речното легло, то се променят характеристиките на водния отток и скоростта на течение,
водещо до ерозия на речното дъно и брегове, а често и до увеличаване на риска от наводнения
в по-долу разположените участъци. Освен това, наличието на диги нарушава или прекъсва
връзката между реките и техните естествени заливни равнини, което води до наводняване на
крайречните влажни зони и свързания с тях обмен на биота от/до местообитанията.
Повечето от тези модификации на реките са построени между 60-те и 80-те години на
миналия век и са обект на текуща поддръжка и ремонт, които могат да променят морфологията
на реката в ограничен участък. От началото на 21 век в някои участъци се извършват
укрепителни дейности и се изграждат нови защитни съоръжения срещу наводнения. Тези
дейности подлежат на разрешителен режим като целта е да регулира дейностите по
изграждане, ремонт и поддръжка на защитните съоръжения и укрепване на речните брегове,
като гарантира, че изпълнението на тези дейности се извършва с възможно най-малко
отрицателно въздействие върху състоянието на водите.
От 2015 г. насам БД ЗБР е издала 127 разрешителни за изграждане на системи и
съоръжения или за реконструкция и модернизация на съществуващи системи и съоръжения, и
свързаните с тях дейности в 62 повърхностни водни тела в Западнобеломорски район за
басейново управление. Повечето от издадените разрешителни не предполагат извършването
на нови промени, а се издават за реконстукция / ремонт на съоръжения и мостове, поради
което не водят до нов хидроморфологичен натиск.
Въздействието върху
хидроморфологичните елементи за качество на новите системи и съоръжения (при които се
изграждат местни конструкции) е незначителен в повечето случаи и с малък обхват.
Дейностите, свързани с корекции на реките и изграждането на диги са свързани с цел защита
на населените места и стопанските дейности, поради което свързаните с тях въздействия
обикновено са в малки участъци от водните тела и са ограничени във времето, преди всичко по
време на реализация. Значимостта на този натиск по отношение на хидроморфологичната
оценка е предмет на проучване, което в момента се извършва и в четирите района за
басейново управление, въпреки че се смята, че по-голямата част от натиска е резултат от
инженерни дейности в миналото, а не от текущата им поддръжка.

Изземване на наносни отложения
Изземването на наносни отложения/наноси от водните тела не е разрешено, с изключение
на река Дунав и водохранилищата, както и изключението по чл. 140 от Закона за водите.
Отстраняването/изземването на наносни отложения от вътрешните реки обикновено се
извършва единствено с цел да се подобри капацитета за пренос/проводимостта на оттока от
наводнения на местно ниво и също така за осигуряване на инертни материали за строителната
промишленост. Не се разрешава използването на река Дунав и на язовирите за изземване на
наносни отложения, когато това създава опасност от нарушаване на стабилността на
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съществуващите хидротехнически или други съоръжения. Дейностите, свързани с
премахването на наносни отложения са обект на разрешителен режим съгласно Закона за
водите. От 2015 г. насам от БД ЗБР е издадено само едно ново разрешително за изземване на
наносни отложения Оценката на хидроморфологичния натиск е обект на изследване в рамките
на изпълнение на подписаното Споразумение между Световна банка и МОСВ, което се
провежда в момента за четирите РБУ.

4.1.4.3. Натиск от напречни бариери в реките
Миграционни бариери
Съществуващите напречни преграждащи съоръжения, които нарушават непрекъснатостта на
реката и променят спрямо естественото и състояние, както нейния хидроложки режим, така и
преноса на седиментите. Такива съоръжения се изграждат с цел водовземане за напояване,
производството на електроенергия, промишлени и други цели. В такива случаи хидроложкият
режим е значително променен, и основните зони за снабдяване със седимент в горната част на
засегнатите водосбори могат да бъдат откъснати от предпланинските зони и от низините. По
отношение на последващите въздействия биотата и рибите са най-засегнатата група, тъй като
повечето видове риби извършват сезонно размножаване, хранене и други видове миграции
нагоре и надолу по течението, било локално в рамките на водосбора или в много по-широки
мащаби. Поради това, наличието на миграционни бариери влияе върху моделите на миграция
и поведението на популациите от тези видове, както и върху наличието на подходящо
местообитание по време на ключовите им жизнени цикли.
За да се намали негативното влияние на миграционните бариери в Закона за рибарството и
аквакултурите е предвидено изграждането на съоръжения за осигуряване на непрекъснатостта
на реката (рибни проходи, байпаси и др.)на всички съоръжения, които прекъсват напречната
свързаност на реката. Съоръжения за осигуряване на непрекъснатостта на реката могат да
бъдат определени като „функционални“, в случай, че мигриращите видове, които естествено
обитават водното тяло във всички етапи от живота си, са установени в достатъчно количество
от двете страни на бариерата. Разпространението на всички безгръбначни срещу течението
също е показател за ефективно съоръжение за осигуряване на непрекъснатостта на реката.
Във ПУРБ на ЗБР 2016-2021г. е установен натиск от миграционни бариери в 33 повърхностни
водни тела. За 11 повърхностни водни тела натискът от миграционни бариери е значителен: 2
повърхностни водни тела в поречие Места и 9 повърхностни водни тела - в поречие Струма.
Производството на електроенергия е дейността, която най-често води до изграждане на
напречни прегради на речното течение и съоръжения за акумулиране на водни обеми. В
такива случаи хидроложкият режим е значително променен, и основните зони за снабдяване
със седимент в горната част на засегнатите водосбори могат да бъдат откъснати от
предпланинските зони и от низините.
Както е посочено във ПУРБ на ЗБР 2016-2021г., в Западнобеломорски район за басейново
управеление съществуват 82 малки деривационни ВЕЦ, които оказват въздействие върху 44
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повърхностни водни тела и представляват 24% от общо 183 повърхностни водни тела.
Установеният натиск в 28 от общо 183 повърхностни водни тела е значителен.
От 2015 г. насам от БД ЗБР са издадени нови 82 разрешителни за водовземане, което не
предполага значително увеличение на натиска. Шест разрешителни, свързани с рибни проходи,
от които едно се отнася до ново строителство.
В изпълнение мярка с код HY_11 „Осигуряване на непрекъснатостта на водните течения и
движението на рибите“, действие HY_11_3 „Оценка на въздействието на всички миграционни
бариери по речен басейн, включително оценка на състоянието на същите“, включена в ПУРБ на
ЗБР 2016-2021г., както и всъответствие с мярка „Картиране на миграционните бариери и
попълване на липсващите данни за част от речните участъци и изготвяне на график за
премахването на нефункциониращите такива“ от процедурата по изготвяне на ЕО на проекта на
ПУРБ 2016-2021г., БД ЗБР възложи през 2018г. на изпълнението на дейност „Първоначален
преглед и актуализация на наличната информация за миграционни бариери в обхвата на
Западнобеломорски район (прагове, водохващания за МВЕЦ, хидротехнически съоръжения за
напояване и др.) с цел идентифициране и локализиране на миграционните бариери по водни
тела“ .
По-подробна информация за предприетите мерки от страна на БД ЗБР, насочени към
идентифицирания хидроморфологичен натиск от миграционни бариери в Западнобеломорски
район е представена в т. 5.4. Отговори на водовземането и физически модификации от
настоящия доклад.
Степента на натиска от миграционни бариери и значението му по отношение на
хидроморфологичната оценка е обект на изследване, което се провежда в момента за всички
четири района за басейново управление. Това е натискът, довел до хидроморфологична
модификация, която е една от възможните причини за определянето на силно модифицирани
водни тела във всичките четири РБУ, както и натиска, който изисква специално внимание по
отношение на въвеждането на регулаторна рамка за екологичния отток за цялата страна.

4.2. Подземни води
4.2.1. Натиск върху количеството на подземните води
Връзките между движещите сили, натиска, състоянието и въздействието при подземните води
са представени във фигурата по-долу.
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ДВИЖЕЩИ СИЛИ
Урбанизирани места
Промишленост
Селско стопанство
изменение на климата.

СЪСТОЯНИЕ
Влошаване на
количественото състояние
на подземните води и
свързаните с тях екосистеми

НАТИСК
Водовземане от подземни води за питейнобитово водоснабдяване на населени места,
промишлено водоснабдяване и напояване.
Намалено подхранване на водоносните
хоризонти, причинено от засушаване.
Отводняване на открити мини

ВЪЗДЕЙСТВИЕ
Намаляване на наличните ресурси на подземните води и на
нивото на подземните води. Риск от недостиг на вода за
икономически цели. Ниските нива на подземните води
могат да имат отрицателно въздействие върху състоянието
на свързаните с тях сухоземните екосистеми и да причинят
опустиняване и редуциране на биологичното разнообразие.

фигура 22. Връзки между движещите сили, натиска, състоянието и въздействието върху
количеството на подземните води.
Регулирането на натиска върху количеството на подземните води се осъществява чрез
разрешителния режим по закона за водите, таксите за водовземане и извършвания контрол. За
натиска, който се оказва върху количеството на подземните води е и състоянието на водната
инфраструктура. По-голяма част от източниците за питейно-битово водоснабдяване на
населените места е от подземни води и в тази връзка са от ваажно значение нивото на загубите
във водопреносните системи, които са изключително високи.
Причини за влошено количествено състояние – ненавременно регулиране на
водовземанетo за задоволяване на обществените потребности и естествените подземни водни
ресурси.
Индикатори за оценка на количественото състояние – съгласно Наредба № 1 за проучване,
ползване и опазване на подземните води, от 2013г. БДЗБР ежемесечно определя свободните
водни количества по подземни водни тела, което е основа за извършване на преценка на
заявените водовземания с наличните водни количества
Основните критерии за оценка на доброто количествено състояние на подземните водни тела
са разполагаемите ресурси и нивото на подземните води.
Изпълнението на мерките, заложени в ПУРБ на ЗБР 2016-2021г. по отношение на
количественото състояние на подземните води на територията на Западнобеломорски районе
довело до подобрения и е смекчило до значителна степен риска от непостигане на целите на
РДВ по отношение на ПВТ. Индексът за експлоатация бележи значително намаление от 2016г.
до сега. Основните проблеми, свързани с достоверността на оценката на количественото
Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, и
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състояние и с нивата на подземните води в Западнобеломорски район за басейново
управление , които са установени до 2020 г., са следните:
-

Броят на мониторинговите пунктове все още е недостатъчен. Неравномерното
разпределение и недостатъчната гъстота на мониторинговата мрежа води до
недостатъчна надеждност на статистическите оценки и на определянето на натиска.

-

Все още има ограничена информация по отношение на определянето на необходимите
за екосистемите водни количества от подземните водни тела, както и за връзката
между повърхностните и подземните води. Необходими са допълнителни мерки и
контрол върху издадените разрешителни за използване на подземни води, за да се
гарантира устойчиво използване на наличните водни ресурси.

4.2.2. Натиск върху качеството на подземните води
Връзките между движещите сили, натиска, състоянието и въздействието са представени във
фигурата по-долу.

ДВИЖЕЩА СИЛА
Урбанизация
Промишленост
Селско стопанство

СЪСТОЯНИЕ
Повишени концентрации на
вредни химични вещества с
антропогенен произход в
подземните води.

НАТИСК
Промишлени площадки, вкл. от дейности в миналото,
рудодобивни дейности и уранодобив, складове за
пестициди и депа за отпадъци. Използване на
изкуствени и органични торове в селското стопанство и
складирането на торове в животновъдството.
Използване на препарати за растителна защита в
земеделието и горското стопанство. Емисии на вредни
вещества в атмосферата и последващото им отлагане
върху почвата и просмукване в подземните води.

ВЪЗДЕЙСТВИЕ
Влошаване на състоянието на подземните води.
Ограничения по отношение на възможностите за
използване подземните водни ресурси за консумация
от човека, за напояване и за икономическа дейност.
Отрицателно въздействие върху зависимите от
подземни води сухоземни екосистеми. Заплаха за
водните организими и загуба на биоразнообразие.

фигура 23. Връзки между движещите сили, натиска, състоянието и въздействието от
качеството на подземните води
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Основните проблеми по отношение на антропогенното въздействие върху качеството
на подземните води са свързани с високите нива на нитрати. Нитратите в подземните води
могат да произхождат от точкови или от дифузни източници, включително от геоложки
произход. Причина за това са липса на канализационни системи в по-малките населени места
и подходящи съоръжения за пречистване на отпадъчните води, неправилно използване и
складиране на животински тор, прекомерната употреба на изкуствени торове, култивация
(особено угар) и валежи и изкуствени торове. Регионалното разпределение на замърсяването с
нитрати ще бъде проучено по-подробно в хода на 3-ия цикъл на ПУРБ, за да се придобие подобро разбиране за въздействието на отделните видове натиск. Както вече беше посочено порано в настоящия доклад, използването на азотни торове се е увеличило значително през
последните години и вероятно е причина за проблемите с нитратите в подземните води. Тъй
като нарастващото замърсяване на повърхностните водни тела с биогенни вещества изглежда
също е повлияно от селското стопанство, интегрирането на политиките за околната среда и за
селското стопанство в третите и в следващите цикли на ПУРБ ще бъде от изключително
значение. Политиката за насърчаване на използването на добрите практики в селското
стопанство на получаващите субсидии с Европейски средства също ще спомогнат за контрол на
натоварването с нитрати в подземните води.
Промишлеността и управлението на отпадъците също допринасят в някои случаи за
замърсяване на подземните води с химични вещества.
В ПУРБ на ЗБР 2016-2021г. в лошо химично състояние е оценено само едно подземно
водно тяло - BG4G000000Q001,Порови води в кватернер – Струмешница. По данни от проведен
мониторинг от 2016г. до сега са установени трайни превишения на СКОС за нитрати и в друго
подземно водно тяло - BG4G000000N011, Порови води в неоген – Струмешница, което
вероятно ще бъде оценено в лошо химично състояние в следващия ПУРБ на ЗБР 2022-2027г.
Регионалното разпределение на замърсяването с нитрати ще бъде проучено по-подробно в
хода на 3-ия цикъл на планиране по РДВ, за да се придобие добро разбиране за въздействието
на отделните видове натиск. Както беше посочено по-рано в настоящия доклад, използването
на азотни торове се е увеличило през последните години и вероятно е причина за проблемите
на подземните води с нитратите. Тъй като нарастващото замърсяване на повърхностните водни
тела с биогенни вещества изглежда също е повлияно от селското стопанство, интегрирането на
политиките за околната среда и за селското стопанство в третите и в следващите цикли на ПУРБ
ще бъде от изключително значение. Правителствените политики са насочени към прилагането
на най-добрите практики за управление, които ще спомогнат за контрол на натрупванията на
нитрати в подземните води (добри земеделски и добри фермерски практики, които са
задължителни за прилагане в нитратно-уязвимите зони).
Освен замърсяването с нитрати на подземните води, в някои от подземните водни тела в
Западнобеломорски район са установени и замърсявания от сулфати, манган, амоняк, които са
причинени от промишлени дейности – добив на въглища и депониране на отпадъци от ТЕЦ,
депа за промишлени и битови отпадъци, които не отговарят на нормативните изисквания и др.
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4.3. Изменение на климата
Според информацията в Националната стратегия за адаптация към изменението на
климата, приета с Решение 621 / 25.10.2019 г. на Министерския съвет
(https://www.moew.government.bg/bg/adaptaciya-kum-izmenenieto-na- klimata-9299 /) водните
ресурси се оценяват като най-уязвими към проявите на климата - суша и риск от наводнения и
освен това България се намира в един от регионите, който е особено уязвим. Изследването,
проведено от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ), прогнозира
повишаване на годишната температура на въздуха в България от 0,7 ° C до 1,8 ° C до 2020 г. и
още по-високи температури се очакват до 2050 и 2080 г., като прогнозните увеличения варират
от 1,6 ° C до 3,1 ° C и 2,9 ° C до 4,1 ° C. С оглед на очакваните промени в моделите на валежите е
вероятно да има намаление на валежите, което да доведе до значително намаляване на
общите резерви на вода в страната. В това отношение прогнозите сочат намаляване на
валежите с приблизително 10% до 2020 г., 15% до 2050 г. и от 30% на 40% до 2080 г.
Връзките между движещите сили, натиска, състоянието и въздействието са представени на
фигурата по-долу.

ДВИЖЕЩИ СИЛИ

НАТИСК

Изменение на климата
(атмосферни емисии на
парникови газове от
промишлеността, селското
стопанство, транспорта и бита).

Изменението на климата води до повишени
температури на въздуха и водата, които влияят на
скоростта на изпаряване и причиняват засушавания в
дългосрочен план. Увеличен риск и честотата на
екстремните събития - наводнения и суши.

СЪСТОЯНИЕ

ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Намален отток в реките,
сезонни промени в оттока и
промени в периодите на
снеготопене. Ниски нива на
водата в реките и езерата.
Повишени концентрации на
замърсители.

Отрицателен воден баланс във водосборните басейни.
Загуба на местообитания и заплаха за водните
организми. Повишено въздействие от замърсяването
поради по-високи температури на водите (водните
тела с по-добро състояние имат по-голям адаптивен
капацитет и следователно са по-малко застрашени от
нарушения, свързани с климатични промени).

фигура 24. Връзки между движещите сили , натиска, състоянието и въздействието от
изменението на климата.
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Изменението на климата е промяна в нормалните атмосферни условия или климатични
процеси, която се случва в продължение на десетилетия или за по-дълъг период от време.
Наблюденията през двадесети и двадесет и първи век показват бързи темпове на изменение
на климата. Налице са ясни доказателства, че глобалното затопляне е тенденция, която е тясно
свързана с изменението на климата. Изменението на климата оказва по-голямо въздействие
върху водите, отколкото върху който и да е друг природен ресурс. То води до дълбоки промени
в хидроложкия цикъл, в резултат на което в световен мащаб сухите сезони стават още по-сухи,
а дъждовните сезони още по-влажни, в следствие на което рискът от по-големи и по-чести
наводнения и суши нараства. Изменението на климата оказва огромно въздействие върху
качеството и количеството на наличните и достъпните водни ресурси.
Изменението на климата има специфични регионални измерения, като наблюдаваните в
Югоизточна Европа промени важат и за територията на България. Нарастват щетите от
екстремните хидроклиматични явления - наводнения, изключително високи температури,
бури, причинени от екстратропични циклони в северните части на континента, суши, градушки
и т.н. В бъдеще се очаква те да се проявяват по-често и да бъдат с по-висока интензивност.
Информацията, представена в настоящия раздел е въз основа на изследването: “Оценка на
натиска и въздействието върху повърхностните и подземните води от изменението на
климата и оценка на наличието на вода за икономическите сектори ” 6. Въз основа на
извършеното моделиране на климата за територията на България по РБУ, са предоставени
данни по два сценария (RCP4.5 и RCP8.5) за очаквано изменение на средните температури и
количеството на валежите за периодите 2021-2050 г. и 2071-2100 г.

Прогноза относно значимостта на въздействието от изменението на климата
Сценарий RCP4.5
За територията на Западнобеломорски район тази стойност е до 1.09°C за периода 2021-2050 г.
Според този сценарий увеличението до края на века може да достигне 2,49 ° C, което би било
най-високото за страната.
Подобно на температурите, моделираните стойности на средните дневни количества валежи
също са по-високи.
По принцип, по-високите стойности на очакваната промяна се
характеризират с над 4,35% в краткосрочен план, увеличението намалява за периода 2021-2050
г. до 2.01%, но с хоризонт до края на века отново се увеличава до 4.26%.

Сценарий RCP 8.5
При този сценарий също може да се очаква постепенно увеличение на среднодневните
температури, но в сравнение със сценария RCP4.5 това увеличение е значително, особено към
6

“Оценка на натиска и въздействието върху повърхностните и подземните води от изменението на
климата и оценка на наличието на вода за икономическите сектори”. ДЗЗД „Консултанти за оценка на
водните ресурси“, София, 2016 г.
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края на века. За територията на Западнобеломорски район тази стойност е до 1.46°C по-висока
за периода 2021-2050 г. Повишението по този сценарий до 2100 г. може да достигне 3.7°C.
Моделираните стойности на средните дневни количества валежи намаляват в краткосрочен
план. Магнитудът за периода 2021-2050 г. е -0.360.62%, но достига до 2,7 % увеличение с
хоризонт до края на века. Според сценарий RCP8.5, зимното засушаване се очаква да бъде
най-изразено в Западнобеломорски район.

Изменението на климата е част от глобалните промени и това допълнително изостря
неблагоприятните последици от метеорологичните, климатичните и хидроложките бедствия
поради факта, че те се случват в силно застроени, икономически развити и икономически
свързани райони, в които гъстотата на населението продължава да се увеличава.

Изменението на климата е част от глобалните промени и това допълнително изостря
неблагоприятните последици от метеорологичните, климатичните и хидроложките бедствия
поради факта, че те се случват в силно застроени, икономически развити и икономически
свързани райони, в които гъстотата на населението продължава да се увеличава.
Предвижданията са климатичните промени да доведат до съществени изменения в годишните
и сезонните валежи и водния отток, рисковете от наводнения и брегова ерозия, качеството на
водата и разпространението на видовете и екосистемите.
Натиска от изменение на климата не може да се разглежда изолирано от наличието и
значимостта на други видове натиск върху повърхностните води. Очакваните промени от
изменение на климата ще рефлектират главно във величината на оттока, периода на
повторение, сезонността, вариация между средни и екстремни стойности; качеството на
водите; чувствителността и устойчивостта на екосистемите, местообитанията и/или видовете,
подложени на тези промени. Местообитанията, които са вече в уязвими речни участъци,
вероятно ще бъдат най-чувствителни към променящите се климатични условия. Въпреки че
има много неясноти, свързани с въздействието на изменението на климата, оттам с
идентифицираните последиците от изменението на климата върху останалите видове натиск,
повечето от ефектите са потенциално отрицателни. Климатът по този начин се очаква да
утежни съществуващия натиск върху водните ресурси.Водните тела с по-добро състояние се
счита, че имат по-голям адаптивен капацитет и следователно са по-малко застрашени от
нарушения, свързани с климатични промени.
Изменението на климата е проблем при управлението на водите, който да се разгледа в два
аспекта: наводнения и засушаване.

4.3.1. Наводнения
Връзките между движещите сили, натиска, състоянието и въздействието са представени на
фигурата по-долу.
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Вредното въздействие на водата се изразява главно чрез наводнения. По информация
на Европейската агенция за околна среда, комбинираните разходи поради екстремни
метеорологични и климатични събития в България за периода 1980-2017 г. достигат 2,4 млрд.
евро. Разходите на глава от населението са 302 евро, което е едно от най-ниските нива в
Европа.
Наводненията са обект на плановете за управление на риска от наводнения (ПУРН)
според Директивата за наводненията. В рамките на настоящия цикъл на планиране се
разработва актуализация на ПУРН. Първата стъпка в този процес е разработването на
предварителна оценка на риска от наводнения (ПОРН), която води до определянето на райони
със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН).

За последните девет години в Западнобеломорски район за басейново управление са
докладвани 87 наводнения в 97 места. 3 наводнения са класифицирани като значими според
последната предварителна оценка на риска от наводнения. В Таблица 4 е представена
основната статистика относно наблюдаваните през последните пет години наводнения. Може
да се види, че най-значимите събития са причинени от валежи (дъждовни наводнения) и от
реки (речни наводнения) или най-често - от комбинация от двата източника.
таблица 4. Брой на описаните минали наводнения в Западнобеломорски район за
басейново управление за текущия отчетен период според основните видове източници
на наводнението и тези от тях, определени като наводнения със значителни
неблагоприятни последици съгласно чл. 4.2.б от ДН (източник: ПОРН)
Източник на наводнението
Речни наводнения
Дъждовни наводнения
Наводнения от подземни
води
Инфраструктурни
наводнения

Брой инциденти*

Брой
на
инциденти

значимите

66
58
2

2
1
0

3

0

* Анализът включва и комплексни наводнения - тези, с повече от един източник; от това
произтича и общият брой на наводненията, споменат в текста.

Наводненията през 2014 г., които отнеха човешки животи и причиниха големи щети на
населението и икономиката, потвърждават важността на проблема и необходимостта от
целенасочени и адекватни мерки за предотвратяване или за намаляване на негативните
последици от тези природни явления. Всички наводнения са причинени от поройни валежи.
Намаляване на риска от наводнения и щетите от тях е цел плановете за управление на
риска от наводнения (ПУРН), които се разработват в съответствие с Директивата за
наводненията (2007/60/ЕС) от Басейновите дирекции и МОСВ. В рамките на настоящия цикъл
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на планиране се разработва актуализация на ПУРН. Първата стъпка в този процес е
разработването на предварителна оценка на риска от наводнения (ПОРН), която води до
определянето на райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН). За
определените РЗПРН се извършват по-детайлни анализи и в резултат се разработват карти на
заплахата от наводнения с 3 сценария и карти на риска от наводнения.
Въз основа на анализа, извършен в рамките на последната ПОРН са идентифицирани 17
РЗПРН, от които 11 са категоризирани като чисто речни (причинени от преливане на реки), 1 са
чисто дъждовни (причинени от валежи), а останалите 5 са райони, където съществува риск
едновременно от речни и от дъждовни наводнения. Подробностите за РЗПРН, както и анализ
на миналите наводнения могат да бъдат намерени в докладите за ПОРН/РЗПРН за периода
2022-2027 г., които са обект на обществени консултации.
Неразделна част от ПУРН е Програмата от мерки, която включва всички дейности, които
следва да допринесат за трайно намаляване на риска от наводнения. В контекста на
изискванията на Рамковата директива за водите, следните аспекти трябва да бъдат взети
предвид в процеса на разработване на ПУРН:


Мерките, свързани със защита от наводнения по принцип не трябва да водят до
влошаване на състоянието на повърхностните водни тела.



В следващия ПУРН е необходимо да се увеличи делът на мерките за естествено
задържане на водите, които допринасят както за намаляване на риска от наводнения,
така и за подобряване на състоянието на екосистемите и постигане на целите на ПУРБ
(възстановяване на заливните равнини, влажните зони, възстановяване на естественото
състояние на речните корита и т.н.).



Прилагането на мерки, които водят до влошаване на състоянието на повърхностните
водни тела поради физически (хидроморфологични) модификации, следва да бъде
обосновано като изключение съгласно изискванията на член 4.7 от РДВ. В рамките на
текущ проект ще бъде приложена методология за разработване на такива обосновки.
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4.3.2. Засушавания
Връзките между движещите сили, натиска, състоянието и въздействието са представени на
фигурата по-долу.
ДВИЖЕЩИ СИЛИ
Урбанизирани места
Индустрия
Селско стопанство
В резултат от увеличение на парниковете
газове от всички икономически сектори изменение на климата.

СЪСТОЯНИЕ

Засушаване в големи площи и за
продължителен период

НАТИСК
Покачване на температурите и продължителни
периоди с липса на валежи или много ограничени
валежи.

ВЪЗДЕЙСТВИЕ
Намаляване на водния отток и нивата на
подземните води, покачване на температурите
и увеличаване на изпарението. Това от своя
страна в някои случаи води до недостиг на
водни ресурси за различни цели – питейнобитово водоснабдяване на населени места,
напояване, енергийни нужди, промишлени
дейности, потенциално въздействие върху
свързаните с води екосистеми и
биоразнообразие. Тези въздействия
допринасят за засилване на процесите на
еутрофикация, намаляване на разтворения
кислород в повърхностните води, понякога
развитие на токсични бактерии, и влошаване
на качеството на водите. От своя страна това
води до ограничения при ползването на
водите. Косвеното въздействие е свързано с
влошаване на качеството на живот и риск за
човешкото здраве, икономически загуби от
щети и пропуснати ползи, загуба на
биоразнообразиие.

фигура 25. Връзки между движещи сили, натиска, състоянието и въздействието от
засушаване
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Доказателствата за проявите на продължителни засушавания се наблюдават все почесто през последните години, което поставя нови предизвикателства за управлението на
водите, свързани с недостига на вода, за да отговори на всички нужди. Особено чувствителни в
това отношение са въпросите относно водоснабдяването за питейни цели и за напояване,
подобряване на управлението на сложни и значителни язовири, както и използването на вода
от реки и подземни води в комбинация, за да се осигури достатъчно вода за водните
екосистеми.
Изменението на климата и проявленията на засушаване изостря предизвикателството
да се споделят водните ресурси и изисква по-тясно сътрудничество между органите по
адаптиране и тези за управление на водите, в тясно сътрудничество с всички заинтересовани
сектори.
Изменението на климата може да засегне постепенната промяна на средните условия,
както и честотата и величината на отклоненията от тях, влияейки по този начин върху появата
на суши. Сушата се отнася до временно отклонение от дългосрочна средна стойност или
нормални условия в хидроложки контекст по отношение на предлагането на вода. Тя
обикновено се изразява в значително намаляване на валежите за дълъг период от време и с
голямо пространствено разпространение.
Засушаванията се свързват с отсъствието на валежи и влага в атмосферата и почвата. Те
имат сезонен или годишен характер. Засушаването може да продължи месеци или дори
години. Този натиск оказва негативно въздействие върху водните ресурси и влажните зони и
местообитания. Съществуват много видове индекси за засушаване, които могат да се
използват, за да се обясни основната причина за тази ситуация.
Индексът на експлоатация на водите WEI + е индикатор, използван на европейско ниво
за наблюдение на напредъка към постигането на целта за Европа с ефективно използване на
ресурсите, който допълва водещия индикатор в областта на водите. Индексът представя: i)
общото годишно водовземане на пресни води в дадена държава като процент от нейната
дългосрочен средногодишен обем на налична вода от възобновяеми пресни водни ресурси; ii)
годишното водовземане от подземни води като процент от средногодишния дългосрочен обем
на подземни води за водовземане в страната; и iii) годишното водовземане от повърхностни
води като процент от дългосрочните средногодишни ресурси на повърхностни води страната,
налични за водовземане. Последният се изчислява като общите ресурси на пресни води
(външен приток плюс валежи минус евапотранспирация) минус подземните води, налични за
водовземане . От стойностите на WEI+ за България става ясно, че натискът от експлоатация на
водите намалява от 1990 г. до момента - двойно за повърхностните води и над три пъти за
подземните води.
От другите налични индикатори за засушаване, многогодишната промяна на
Стандартизирания индекс на изпарението и валежите (СИИВ) показва точно естеството на
проблемите. СИИВ е многоскаларен индекс на засушаването, който се базира на данни за
климата. Той може да се използва за определяне на началото, продължителността и магнитуда
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на засушаването спрямо нормалните условия в различни естествени и управлявани системи
като например култури, екосистеми, реки, водни ресурси и т.н. 7 Стойността на този показател
се изчислява въз основа на сателитни измервания на температурата, валежите и
потенциалното изпарение. Като цяло, ако за продължителен период от време потенциалното
изпарение е повече от количеството на валежите, вероятно ще настъпи дефицит на ресурсите
на прясна вода, който може да бъде изразен на първо място с намалени речни потоци, а след
това и с намалени нива на подземните води в по-дългосрочен план. В случай, че водосборната
площ на даден язовир е подложена на подобен продължителен дефицит, тогава - при
постоянна норма на водовземане - нивото вероятно ще намалее. На Грешка! Източникът на
препратката не е намерен. е представено разпределението на СИИВ за 24 месеца,
наблюдавано през 2020 г. На картата са показани най-големите язовири, заедно с водосборите,
които допринасят за притока им. Стойности на СИИВ под -1 (полетата в оранжево и червено на
картата) показват тежки дефицити на валежи, следователно, ако водосборът на даден язовир
попада в такива област - особено в дългосрочен план (24 месеца или повече), тогава може да
се очакват проблеми с недостиг на вода. Забелязва се, че картата с 24-месечен времеви мащаб
показва интензивен и продължителен дефицит на вода в източната част на страната, но също и
(в по-малка степен) на територията наЗападнобеломорски район. Ситуацията отбелязва голямо
подобрение в резултат от високата интензивност на валежите, наблюдавана през първата
четвърт на 2021 г.
И накрая следва да се отбележи, че дългосрочната тенденция на СИИВ, изчислена за
последните 70 години е претърпяла значителна промяна след 1982 г. (Грешка! Източникът на
препратката не е намерен.). В периода от 1950 г. до 1982 г. стойностите на СИИВ са предимно
положителни, което показва, че валежите са по-високи от евапотранспирацията, което от своя
страна води до излишък на вода, докато след 1982 г. има повтаряща се серия от периоди с
положителни и отрицателни стойности. За съжаление отрицателните стойности, които са
индикатор за дефицит на вода, изглежда са доминиращи при скорошните тенденции. Въз
основа на извършения анализ може да се заключи, че основният двигател на настоящите
проблеми с недостига на вода в България са дългосрочните климатични промени, свързани
основно с повишеното изпаряване.

7

https://spei.csic.es/index.html
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фигура 26. Натиск от недостиг на вода – 24-месечна скала, Стандартизиран индекс на
изпарението и валежите (източник на данните: https://spei.csic.es/index.html,
визуализация: Световна банка)

фигура 27. Дългосрочни тенденции при 12-месечните стойности на СИИВ за
територията на България (източник: https://spei.csic.es)
Разпространението на сушите във водния кръговрат може да доведе до временен
недостиг при водоснабдяването; тяхното въздействие зависи от уязвимостта и капацитета за
справяне от страна на търсенето.
Според данни на Евростат, напояваният дял на използваната земеделска площ в ДРБУ е
относително нисък - приблизително 1,4% към 2016 г. и е намалял от 2,1% през 2005 г. За
сравнение - националната средна стойност е била респективно 3% през 2016 г. и 4.1% през
2005 г.
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Министърът на околната среда и водите отговаря за управлението и разпределението
на водите на 52 броя комплексни и значими язовири с общ обем - 6 546,19 млн. м3, (85,1% от
сумата на общите обеми на изградените в страната язовири) и издава разрешителните за
водовземане от комплексните и значими язовири. Начинът на използването на водите на
комплексните и значимите язовири по Приложение № 1 се определя в годишен и месечни
режимни графици, които се утвърждават от министъра на околната среда и водите и са
неразделна част от разрешителното за водовземане. При разрешаване на водовземанията се
спазва следният ред на удовлетворяване на исканията: за питейно-битови цели; за земеделски
цели; други цели, включително промишлени цели, отдих и хидроенергетика.
Необходимо е да се обърне внимание на взаимодействието между секторите, като
градско и селско стопанство (Обща селскостопанска политика, ОСП) или промишленост,
насърчаване на водната ефективност, безопасно повторно използване на водата.
Осигуряването на координацията на политиката по водите в секторните политики се извършва
чрез Координационен съвет по водите, в който участват министрите от всички министерства,
имащи отношение към управление на водите и водната инфраструктура. Консултацията на
национално ниво се осъществява чрез Висшия консултативен съвет по водите, в който участват
освен имащите отношение институции, научни институти, водоползватели и браншови
организации и неправителствени организации. Такива структури има създадени на ниво район
за басейново управление – Басейнови съвети.
Язовир „Студена”
Язовир „Студена”, повърхностно водно тяло BG4ST900L1001, е комплексен и значими язовир в
Западнобеломорски район, включен в Приложение №1 на Закона за водите (ЗВ). Ползването
на води от язовир Студена се регламентира с разрешителни за водовземане, издадени по реда
на Закона за водите и месечни графици, утвърдени от министъра на околната среда и водите.
Същите се публикуват на сайта на МОСВ ежемесечно в раздел „Води“, секция повърхностни
води, комплексни язовири, режимен график.
БДЗБР извършва контрол по спазване на условията, вписани в разрешителни за водовземане,
издадени по реда на закона за водите.
Обемът на язовир Студена е 25 500 000 м3, максимална площ на водното огледало около 1 400
000 м2. Притокът към яз. „Студена“ се формира върху водосборна област с площ 144,3 км2,
включваща собствен водосбор на р. Струма до створа на язовира с площ 103,3 км2, както и
водосборните области на събирателните канали “Владайски” – 32,14 км2 и “Палакарийски” –
8,87 км2.
Финалния отчет на Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ) за 2020г.
показва намаление с 43% на средния приток и 30% на минималния такъв през последните 17
години по отношение на периода 1935-1961. От него може да се направи извода, че се чувства
сериозно влияние на климатичните промени върху притока в яз. „Студена“ .
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4.4. Недостиг на вода
Връзките между движещите сили , натиска, състоянието и въздействието са представени в
фигуратапо-долу.
ДВИЖЕЩИТЕ СИЛИ

НАТИСК

Урбанизирани места
Индустрия
Селско стопанство

Урбанизацията в някои територии и концентрацията на
икономически дейности, развитието на селското
стопанство и енергетиката водят до засилена нужда от
вода.

СЪСТОЯНИЕ
Недостатъчни водни ресурси за
задоволяване на нуждите на
икономическите
сектори
и
околната среда. Отрицателен
воден баланс във водосборните
басейни и в подземните водни
тела.иски нива на водата в реките
и езерата и на подземните води.
Повишени
концентрации
на
замърсители.

ВЪЗДЕЙСТВИЕ
Загуби
за
икономическите
сектори
от
ограничените водни ресурси и/или ограничаване в
ползването им, влошанане на качеството на живот
и риск за човешкото здраве, риск от загуба на
биоразнообразие

фигура 28. Връзки между движещи сили натиска, състоянието и въздействието от
недостига на вода.
Очаква се изменението на климата да утежни структурните проблеми, които вече водят
до недостиг на вода. В тази връзка следва да се прави разграничение между суша и недостиг
на вода: първото се отнася до временно отклонение в естествения кръговрат на водата от
средна стойност, определена за дълъг период; а второто - до дългосрочен системен дисбаланс
между предлагането и търсенето на вода. Както търсенето, така и предлагането имат
възможност да влияят върху състоянието на водните обекти като честотата, продължителността
и интензитета на сушите може да се промени в бъдеще.
Недостигът на вода определя дългосрочен дисбаланс между търсенето и предлагането на вода
в даден регион (или в система за водоснабдяване),най-вероятно характеризиращ се с полу-сух
или сух климат и/или завишен от бързо нарастване на търсенето на вода, свързано с
увеличение на населението и/или разширяване на поливното земеделие
В зоните, страдащи от недостиг на вода, балансът между търсене и предлагане вече е нарушен.
Когато този понастоящем неустойчив баланс между предлагането и търсенето на вода се
изостри от изменението на климата, повече зони и повече речни басейни ще са подложени на

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, и
съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд по проекти BG16M1OP002-1.017-0001-C01
„ПУРБ 2022-2027“

- 75 -

Междинен преглед на значимите проблеми при управлението на водите в Западнобеломорски
район за басейново управление

недостиг на вода. Недостигът на вода се свързва с дългосрочен дисбаланс, следователно той не
се променя с бързи темпове.
Недостигът на вода е сериозен проблем за няколко части на страната. В периода 2019-2020 г.
се съобщава за ниски водни нива в язовирите Студена и Дяково в Западнобеломорски район за
басейново управление. Тази ситуация е усложнена от многото месеци със слаб приток към
язовирите - в сравнение с количествата през предходните години.
От стойностите на WEI+ за България става ясно, че натискът от експлоатация на водите
намалява от 1990 г. насам - двойно за повърхностните води и над три пъти за подземните води.
Поради тази причина може да направи заключението, че настоящият проблем с недостига на
вода в България не е в резултат от увеличено водовземане.

4.5. Други потенциални проблеми
Инвазивни видове
Това са чужди видове (растения, животни и гъби с неместен произход), които са
внесени в природата от други територии, където те са разпространени. Появата им обикновено
е резултат от човешки дейности. Повечето инвазивни чужди видове нямат естествени врагове
или конкуренти, имат мощни механизми за размножаване и оцеляване. Лесно се
приспособяват и разпространяват и без човешка намеса. В резултат на това те потискат и
изместват местните видове, водейки до нарушаване на равновесието в екосистемите.
Инвазивните чужди видове представляват сериозна заплаха за биологичното разнообразие, но
могат да имат и други непредвидени последици. В условията на изменящ се климат се очаква
този натиск да се засили още повече.
В ПУРБ на ЗБР 2016-2021г. инвазивните видове не са идентифицирани като значителен натиск
върху екологичното състоние на повърхностните водни тела.
За периода 2011 - 2020г. по данни от проведен мониторинг в Западнобеломорски район за
басейново управление са установени 7 чужди и инвазивни вида - гамбузия (Gambusia
holdbrooki), слънчева рибка (Lepomis gibbosus), псевдоразбора (Pseudorasbora parva), сребриста
каракуда (Carassius gibelio) и обикновен гулеш (Barbatula barbatula), дъговата пъстърва
(Oncorhynchus mykiss) и сивен (Salvelinus fontinalis).
Сребриста каракуда (Carassius gibelio)
Сребристата каракуда е чужд (неместен) вид за Егейския водосбор. Естественото
местообитание на вида е Дунавски водосбор, като се смята че е пренесена целенасочено с цел
развъждане поради близки до шарана качества. Сребристата каракуда има силно инвазивни
характеристики, като населява широк обхват от стоящи водоеми и бавно течащи реки, с добре
развита потопена растителност (Kottelat and Freyhof, 2007). Адаптира по-добре и формира постабилни популации в изкуствени водоеми отколкото в естествени екосистеми (Tarkan et al.,
2012a). Логично е да се приеме че се адаптира по-добре и към силно модифицирани водни
тела. Като топлолюбив вид сребристата каракуда предпочита плитки, еутрофни води с обилна
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растителност, по-рядко, по-дълбоки и по-студени водоеми (Vetemaa et al., 2005). Поради поголемите си размери, възрастните нямат естествени врагове, но по- младите индивиди са
уязвими от хищници.
Обикновен гулеш (Barbatula barbatula)
Обикновеният гулеш е чужд (неместен) вид за Егейския водосбор. Естественото му
местообитание е Дунавския водосбор. Към момента няма информация за степента му на
инвазивност, но формира устойчиви популации в река Доспат.
Псевдоразбора (Pseudorasbora parva)
Естествения ареал на псевдорасбора е източа Азия. В Европа е внесена със зарибителен
материал от стопански ценни шаранови риби в Румъния през 60-те години на 20-ти век, като
след това бързо се разпространява в останалите части на континента. В естествения си ареал се
среща в течащи води, но в Европа се размножава по-успешно в долните течения на бавно
течащи реки и техните заливни територии, както и напоителни канали, плитки изкуствени и
естествени водоеми. Инвазивният потенциал на псевдоразбората се изразява в конкурентост
по отношение на местни видове, храни се с хайвер и личинки на местни видове, преносител на
неместни видове паразити.
Гамбузия (Gambusia holbrooki)
Естествения ареал на гамбузията е басейнът на река Мисисипи в Северна Америка. Рибата е
силно агресивна и конкурентна към всички други видове риби. Храни се с яйца и личинки на
други риби. Има изключително бързи темпове на размножаване (нараства и съзрява за около
четири седмици), като малките рибки имат много висока оцеляемост и може да формира
големи популации.
Слънчевка (Lepomis gibbosus)
Естествения ареал е Северна Америка. В Европа попада през XIX- век. Асоцииран е предимно в
изкуствени или силно модифицирани водоеми, като има бързи темпове на растеж през
първите две години и формира конкурентни популации, храни се с хайвер и личинки на местни
видове.
Дъгова пъстърва (Oncorhynchus mykiss)
Американската (дъгова) пъстърва е интродуциран (чужд) вид. За територията на България не
известно дали формира устойчиви популации, но световен мащаб се приема за инвазивен вид
(Lowe et al., 2000). В редица европейски страни докладват негативни ефекти от присъствието на
вида (Stankovic, David & Alain, Crivelli & Snoj, Ales 2015), затова го включваме като потенциално
инвазивен, с цел мониторинг на неговото разпространение и състояние.
Сивен (Salvelinus fontinalis)
Сивенът е чужд за България вид, интродуциран от бившата Република Чехословакия през 30-те
години на миналия век. За европейски страни се приема за слабо до умерено инвазивен вид
(Copp et al., 2009), като обръщаме внимание и на неговото разпространение.
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Пространственият анализ на данни от проведения през мониторинг установява, че чуждите и
инвазивни видове в Западнобеломорски район за басейново управление се срещат по-често в
шарановите зони. Най-често срещания вид е каракудата, като се установява в горното и
долното течение на поречие Струма. Следващият по честота на срещане инвазивен вид е
псевдоразбора, като се регистрира в долното течение на река Струма, и река Мътница (приток
на река Места). Слънчевката се установяват предимно в река Места и в река Конска, приток на
р. Струма. Гамбузията се регистрира в основното поречие на река Струма и река Арката. Дъгова
пъстърва се установява в река Петровска и река Осинска. Обикновеният гулеш е ограничен до
поречие Доспат
Чуждите инвазивни безгръбначни водни видове в Западнобеломорски район за басейново
управление са представени от Dreissena polymorpha (зеброва мида). Във водните тела на
територията на Западнобеломорски район за басейново управление не се откриват азиатски
корбикули. Зебровата мида се среща в язовири, което не е неочаквано, тъй като инвазията на
този вид обикновено е резултат от изкуствено зарибяване и рибовъдство. Зебровата мида е
внесена в България отдавна, докато азиатската корбикула се е появявила по-скоро и засега
засяга предимно Дунавския речен басейн. Към момента ясно отрицателно (икономическо)
въздействие е установено по отношение на зебрената мида, тъй като причинява сериозни щети
на съоръженията за водовземане във водохранилищата.
Към настоящия момент част от установените в Западнобеломорски район за басейново
управление инвазивни видове са отпаднали от „Списъка на Съюза с инвазивни чужди видове
към Регламент 1143/2014, които засягат ЕС след последните промени от 2019г.”
(https://www.moew.government.bg/bg/priroda/biologichno-raznoobrazie/nemestni-i-invazivnichujdi-vidove/invazivni-chujdi-vidove/)
таблица 5. Инвазивни чужди видове животни в Западнобеломорски район за басейново
управление

Инвазивни чужди видове животни в Западнобеломорски район за
басейново управление

Видът
е
включен
в
Списък
след
промени 2019 г

Oncorhynchus mykiss (дъгова или американска пъстърва)

не

Salvelinus fontinalis (сивен)

не

Lepomis gibbosus (слънчева рибка)

да

Pseudorasbora parva (псевдоразбора)

да

Barbatula barbatula (Обикновен гулеш)

не
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Gambusia holbrooki (Гамбузия)
не

Carassius gibelio (Сребриста каракуда)

не

Dreissena polymorpha (мида зебра)

не

Транспорт
Транспорт - замърсители от автомобилен транспорт (магистрали и първокласни пътища).
Дифузният атискот транспортни дейности се изразява главно чрез постъпващи във водосбора
на съответното повърхностното водно тяло и откритите части на съотнветното подземно водно
тяло .замърсители – аерозоли на тежки метали, прахови чистици, органични съединения чрез
емисии на отработени горива от транстпортните средства, съдържащи азотен оксид, мед,цинк
и олово. Мащабът на тези емисии е описан в предходните глави. Наличните данни за товари от
замърсители, постъпващи във водосборите на повърхностните водни тела от дифузни
източници -транспортни дейности във всички основни поречия показват че този вид натиск не
се оценява като значим за Западнобеломорски район.

Настоящият доклад за Междинен преглед на значимите проблеми при управлението
на водите представя идентифицираните значими проблеми, въздействащи върху водните
(повърхностни и подземни ) тела в Черноморския басейнов район.
Най-общо причините за недоброто състояние на водите в Западнобеломорски район за
басейново управление са свързани със биогенно и органично замърсяване от точкови и
дифузни източници, еутрофикация в някои водни обекти, физически изменения,
поддържане на достатъчен воден отток в резултат на водовземане и и ползване на водните
обекти, климатични проблеми. Тези проблеми до голяма степен са причинени от различни
икономически дейности, но има и такива, които са в резултат от естествени природни
процеси.
Това означава, че отделните предприятия, организации и потребители на вода могат да
повлияят, както и да бъдат засегнати от няколко идентифицирани значими проблеми.
В таблицата по-долу са обобщени видовете натиск с основните движещи сили и
конкретни икономически сектори (източници на натиск) към тях, и връзката им с
установените значими въздействия, респективно проблеми в управлението на водите в
обхвата на Западнобеломорски район за басейново управление:
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таблица 6.Обобщена информация за основните движещи сили (източници на натиск) и
установените значими въздействия, респективно проблеми в управлението на водите в
Западнобеломорски район за басейново управление

Икономически
сектор /
Източник на
натиск

Натиск

Въздействие

Значими
проблеми в
управлението на
водите в ЗБРБУ

Изменение на речния
отток

Урбанизация (ВиК)
Урбанизация
(население)

Водовземане

Влияние върху
непрекъснатостта на
реката

Производство на
електроенергия / без
ВЕЦ

Загуба на влажни зони
Загуба на територии
за размножаване

Естествени процеси

Промяна в нивото
(количеството) на
водите (реки, езера)

Селско стопанство
Урбанизация
(промишленост)
компании за
производство на
електроенергия

Нерегламентирани
зауствания на битови и
промишлени отпадъчни
води

Биогенно
замърсяване
(хранителни
елементи)

Нереконструирани и
неефективни
промишлени
пречиствателни станции

Урбанизация (ВиК,
население)

Водовземане и
изменение на воден
отток

Площадки на действащи
индустриални мощности
Неизградени ПСОВ на
населени места,
които имат изградена
канализация (частично
изградени
канализационни
системи)

Органично
замърсяване

Замърсяване с
опасни вещества
Замърсяване с
биогени (хранителни
елементи), основно
азот и фосфор
Органично
замърсяване

Заустване на
непречистени или
недостатъчно
пречистени
отпадъчни води от
населените места
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Нереконструирани и
неефективни ПСОВ на
населени места

Микробиологично
замърсяване

Неизградени/частично
изградени
Канализационни мрежи
за отвеждане
на отпадъчните води на
населени места
Торене на земеделски
площи

Селско стопанство
(земеделие)

Селско стопанство
(животновъдство)

Селско стопанство
(рибарство и
аквакултури)

Площадки за
съхранение на
минерални азотни и
фосфорни торове и
органични торове
(основно оборски тор,
включително урея),
предназначени за
селското стопанство

Замърсяване с
биогени (хранителни
елементи), основно
азот и фосфор

Замърсяване с
биогени (хранителни
елементи) и
Открити и/или недобре органично
изолирани площадки за замърсяване
съхранение
на
органични
торове Атмосферно
(оборски
тор, замърсяване с CH4
включително уреа)
(метан), NH3 (амоняк),
NxO (азотни оксиди) и
Заустване
на CO2 (въглероден
недостатъчно
диоксид)
пречистени отпадъчни
води от животновъдни Ацидификация
ферми
(вкисляване) на
водите
Замърсяване с
Зарибяване на язовири с биогени (азот и
цел риборазвъждане
фосфор)
Рибни стопанства
Зарибяване на реки и
езера

Генетично
„замърсяване“ на
дивите популации
риби

Дифузно
замърсяване с
нитрати и фосфати
Еутрофикация на
водите

Дифузно
замърсяване с
фосфор и амоняк
Еутрофикация на
водите

Увеличаване на
антропогенните
климатични
изменения
Биогенно
замърсяване
Органично
замърсяване
Навлизане на
неместни
(инвазивни) видове

Намаляване на
местната рибна
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фауна, особено на
мигриращи видове

Урбанизация
(население,
промишленост)

Депа за отпадъци,
Замърсяване с тежки
неотговарящи на
метали,
екологичните
металоиди,
други
изисквания
приоритетни
Химични замърсители в вещества
и
инфилтратите
специфични
замърсители
Изменение на речния
отток;

Химично
замърсяване
Дифузно
замърсяване
на
водните обекти с
отпадъци

Влияние върху
непрекъснатостта на
реката
Урбанизация
(население)
Урбанизация
(промишленост)
производство на
електроенергия,
ТЕЦ, без ВЕЦ
Селско
стопанство

Селско стопанство
(Рибарство и
аквакултури)

Изменения на речното
легло и непрекъснатост
на реката (в т.ч. диги,
бентове, подпорни
стени, корекции и др.)
Изграждане на язовири
с цел ползване и/или
водовземане

Изменени (засегнати)
хабитати поради
хидроложки промени
Изменени (засегнати)
хабитати поради
морфологични
промени

Физични
модификации

Изменени (засегнати)
хабитати,
включително загуба
поради
хидроморфологични
промени
Промени в
структурата на
дънните безгръбначни
Търговски, включително
и незаконен риболов

Изменени (засегнати)
хабитати,
включително загуба
поради
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хидроморфологични
промени
Загуба
живот

Урбанизация
(население)

Урбанизация
(промишленост)
Селско
стопанство

Урбанизация
(промишленост)

Изменение
морфологичните
характеристики
водните обекти

на

човешки

Загуба на стопански и
на икономически активи
на Промяна
крайречната
растителност

Вредно
въздействие
в
водите

на

Промени в качеството
на водите
Замърсяване на
водите с химични
замърсители
Химично
(приоритетни
замърсяване
вещества и
специфични
замърсители)
Засушаване

Залпови изхвърляния
на замърсители във
водните обекти,
включително нефт и
нефтопродукти

Недостиг на вода
Промени в наличието на
водни ресурси и
потребност от вода

Урбанизация
(население)
собственици,
водоползватели
Урбанизация
(промишленост)

Промени в честотата и
интензивността на
наводненията и
засушаването
Изхвърляне на вредни
газове (азотни и серни
съединения, други
химични замърсители)
от промишлени обекти
Отделяне на вредни
газове от различните
видове сухоземен и
въздушен транспорт

Отлагане на
замърсители в
атмосферата
(атмосферно
замърсяване)
Увеличаване
интензивността на
валежите

Увеличаване на
антропогенните
климатични
изменения

Увеличаване на
киселинните дъждове
Промени в качеството
на водите,
включително
ацидификация
(вкисляване) на
водите
Еутрофикация

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, и
съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд по проекти BG16M1OP002-1.017-0001-C01
„ПУРБ 2022-2027“

- 83 -

Междинен преглед на значимите проблеми при управлението на водите в Западнобеломорски
район за басейново управление

Потенциално значими проблеми

Въвеждане на
инвазивни чужди
видове

Урбанизация
(население)
Урбанизация
(транспорт)

Конкуренция с
местните видове

Незаконно изхвърляне
/ депониране на
отпадъци, свързани с
дейности с наземен
Дифузно замърсяване
характер
на водите с макро и
микроотпадъци
Нерегламентирани
сметища
Ерозия на почвата

Селско
стопанство

Естествени
процеси

Замяна на популациите
на местни видове с
неместни такива,
унищожаване на
местообитанията,
конкуренция за
изхранване

Изкуствено
отводняване

Навлизане на неместни
(инвазивни) видове

Дифузно замърсяване
на сухоземните
територии и водните
обекти с отпадъци

Загуба на седименти от
почвите
Загуба на хранителни
вещества от почвите

Излужване на почвата
Свлачищни и
Брегови свлачищни и
Загуба на места за ерозионни процеси
ерозионни процеси по
размножаване
и
крайбрежието
местообитания на птици
и животни
Свлачищни
и
Затрупване на водни
ерозионни процеси по
местообитания
речните брегове
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5. Отговори
В рамките на настоящия трети цикъл на РДВ по време, на който ще бъде актуализиран Планът за
управление на речните басейни, Програма от мерки (ПоМ) в ПУРБ ще бъде основното средство за
отговор на значимите проблеми чрез планиране на необходимите мерки за постигане на целите за
добро състояние на водите и на свързаните с тях екосистеми. Отговорите могат да бъдат
категоризирани в няколко направления: от конкретни инфраструктурни мерки или регулаторни
мерки, насочени към значимите проблеми, планиране на допълнителни проучвания, свързани с
недостатъчно данни и повишаване на достоверността, през повишаване на техническото ниво на
методите и инструментите, които се използват за определяне и разработване на действия, до
подобряване на общия организационен капацитет и на капацитета за изпълнение, по-добър достъп
до финансиране, политическа подкрепа и др.
До настоящия момент са определени и изпълнени широк спектър от мерки, включени в ПУРБ на
Западнобеломорски район за басейново управление 2010-2015г. и 2016-2021г. Извършеният анализ
на риска за целите на настоящия доклад за междинен преглед на значимите проблеми при
управлението на водите в ЗБРБУ обаче показва, че все още има необходимост от формулиране и
изпълнение на подходящи мерки за постигане на целите за опазване на околната среда за
повърхностните и подземните водни тела. Независимо от отчетения до момента напредък в
изпълнението на мерките от ПУРБ 2016-2021г-е изключително важно да се разработи целенасочена
и ефективна програма от мерки в рамките ПУРБ за следващия цикъл 2020-2027г., имайки предвид,
че крайния срок определен от РДВ и ЗВ за постигане на добро състояние на водите е 2027 г., което
съвпада с периода на прилагане на третия ПУРБ.

5.1. Отговор на замърсяването с биогенни и органични вещества
вещества от селско стопанство
България изпълнява Директива 91/676/ЕИО за опазване на водите от замърсяване с нитрати
от селско стопански източници, в съответствие с която разработва и актуализира Програма от
мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници в
уязвимите зони, която наскоро бе актуализирана за периода 2020 г.- 2023 г. Една от ключовите
мерки, предложени в тази програма е ограничаване на употребата на торове в нитратно-уязвимите
зони.
Освен по отношение на количеството внесена тор, програмата включва и редица изисквания,
свързани с начина и времевия период за внасяне на торовете на терен, както и начина и времето за
съхранението му преди внасяне на терен.
В Западнобеломорски район за басейново управление само 3% от използваната земеделска
площ се намира в нитратно-уязвими зони, определени със Заповед на Министъра на околната
среда и водите № РД-660/28.08.2019 г. за определяне на водите, които са замърсени и застрашени
от замърсяване с нитрати от земеделски източници и уязвимите зони, в които водите се замърсяват
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с нитрати от земеделски източници. Това са повърхностно водно тяло BG4ST400R1072, р.
Струмешница от българо-македонската граница до вливане в р. Струма и подземните водни тела
BG4G000000Q001,Порови води в кватернер – Струмешница и BG4G000000N011,Порови води в
неоген - Струмешница, където въз основа на обявената в момента, както и на предишната програма
от мерки, максималната доза азотни торове (както минерални, така и оборски тор ) не трябва да
надвишава от 60 до 216 кг/ха в зависимост от вида на културата. Имайки предвид високите нива на
концентрациите на азот в някои повърхностни и подземни водни тела, тези квоти изглеждат доста
щедри в сравнение със сегашното използване на минерални азотни торове, което се
приблизително 31 кг. N/ха обработваема земя.
Освен мерките, свързани с прилагане на изискванията на Директивата за опазване на водите
от замърсяване с нитрати от селскостопански източници 91/676/ЕИО, в ПУРБ 2016-2021г. са
включени редица допълнителни мерки, които имат пряко или непряко въздействие върху
намаляването на замърсяването на повърхностните и подземните води от селското стопанство с
биогенни вещества. Tези мерки включват разработване на насоки и обучение за земеделските
стопани и животновъди, подобрен мониторинг и контрол на спазването на разпоредбите,
подобрени информационни системи, подобрени разпоредби и преглед на разрешителните за
аквакултури.
През следващия цикъл на действие на ПУРБ на Западнобеломорски район за басейново
управление 2022-2027 усилията за намаляване на замърсяването с биогенни вещества от селското
стопанство следва да бъдат увеличени да включват минимално следните мерки:


Спазване на условията за добри земеделски, фермерски и екологични практики. Каталогът с
добри земеделски и фермерски практики следва да бъде разширен.



Изпълнение на програмата от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с
нитрати от земеделски източници в уязвимите зони и засилване на контрола за прилагането
й;



Изпълнение на мониторинговата програма по директивата за нитрати в повърхностните и
подземни води



Въвеждането на правила и контрол за ограничаване на замърсяването с биогенни вещества
от аквакултури



Осигуряване на стимули за допълнителни дейности и инвестиции, които директно да
намалят натоварването от дифузно замърсяване с биогенни и органични вещества.



Мерки, свързани с ценовата политика, с цел въвеждане на възстановяването на разходите
за водни услуги от селското стопанство, включително и за дифузно замърсяване.

От констатациите на анализа на натиска изглежда, че има нарастващ натиск от селското
стопанство в ЗБРБУ. Поради това, в рамките на третия цикъл на ПУРБ ще се акцентира върху
прилагането на подходящи мерки, които да намалят замърсяването от селското стопанство. При
продължаване на настоящата тенденция в земеделието за засилено използване на минерални
торове най-вероятно ще натиска върху повърхностните и подземни водни тела, поради което
интегрираният подход към екологичната и селскостопанската политика е предпоставка за бъдещо
подобряване на ситуацията. Допълващи мерки ще бъдат предложени в третия цикъл на плановете
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за управление на речните басейни при актуализацията на ПУРБ на ЗБРБУ за периода 2022 – 2027 г.
Подробен анализ на натиска от селскостопански източници и въздействието върху всяко водно тяло
ще бъде разработен за ПУРБ, когато всички данни, събрани по дейностите от продължаващите
проучвания бъдат обработени и оценени.

5.2. Отговор на замърсяването с биогенни и органични вещества от
отпадъчни води от населени места и производствени обекти
Събиране и пречистване на отпадъчни води от населените места
Заустванията на отпадъчни води са значителен източник на натиск от замърсяване с биогенни
вещества, и поради това, продължаващото подобряване на инфраструктурата за събиране и
пречистване на отпадъчни води следва да бъде една от основните мерки и в третия ПУРБ.
Във втория ПУРБ на ЗБР 2016-2021г. са предложени множество мерки за намаляване на
замърсяването от заустване на отпадъчни води от населени места и индустриални източници. През
периода на действие на настоящия ПУРБ на Западнобеломорски район за басейново управление
2016-2021г. са изградени и модернизирани системи за събиране и пречистване на отпадъчни води
от населените места като част от изпълнението на програмите от мерки от предишния цикъл на
ПУРБ на ЗБР 2010-2015г. Постигнато е значително положително въздействие от инвестициите в
подобряване на технологията за пречистване на отпадъчни води по ОП "Околна среда 2014-2020".
Инвестициите по ОП "Околна среда 2014-2020" значително са намалили натиска от замърсяване с
биогенни вещества от заустване на отпадъчни води от населени места.
Усилията за постигане на пълно съответствие с Директивата за пречистване на градските отпадъчни
води (Директива 91/271/EИО) следва да продължат и през третия цикъл на действие на ПУРБ на
ЗБРБУ 2022-2027г. като включват следните основни мерки:


изграждане или доизграждане на канализационни мрежи за населени места с над 100 000
е.ж., над 10 000 е.ж., и между 2 000 и 10 000 е.ж.



изграждане на ПСОВ за населени места с над 10 000 е.ж. и между 2 000 и 10 000 е.ж



модернизация на съществуващи ПСОВ за населени места с над 10 000 е.ж. и между 2 000 и
10 000 е.ж..

Освен това, в случаите, при които не се постига подобряване на състоянието на водните тела и се
наблюдава ясно въздействие върху състоянието им, следва да бъдат приложени допълващи мерки:


Преразглеждане на разрешителните за ползване на водното тяло за заустване на отпадъчни
води за привеждане в съответствие с целите на опазване на околната среда за съответното
водно тяло по член 156а от Закона за водите.



Проверка на разрешителните за ползване на водното тяло за съответствие с целите на
опазване на околната среда по член 156а.
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Модернизация и подобрения на пречиствателните станции за промишлени отпадъчни води.



Разработване на системи за събиране и пречистване на отпадъчни води от по-малките
населени места с население под 2000 еквивалент жители и прилагането им.

Пречистване на индустриални отпадъчни води
Регулирането на замърсяването на повърхностните води от производствени обекти, които заустват
отпадъчни води с биогенно и органично замърсяване се извършва чрез разрешителния режим за
заустване на отпадъчни води ( по ЗВ и с комплекните разрешителни), чрез контрола за спазване на
емисионните ограничения и таксционната политика. В тази връзка е необходимо да се планира
преразглеждане на условията разрешителните на производствени обекти, които влияят за
непостигане на целите за добро състояние, при необходимост планиране на по-строги емисионни
ограничния и засилване на контрола.

5.3. Отговор на химичното замърсяване от населени места,
производствени обекти, вкл. дейности в миналото и селско стопанство
Производствени отпадъчни води, заустващи във водни обекти
Регулирането на замърсяването на повърхностните води от производствени обекти, които заустват
отпадъчни води с химично замърсяване се извършва чрез разрешителния режим за заустване на
отпадъчни води (по ЗВ и с комплекните разрешителни), чрез контрола за спазване на емисионните
ограничения и таксционната политика. В тази връзка е необходимо да се планира преразглеждане
на условията разрешителните на производствени обекти, които влияят за непостигане на целите за
добро състояние, при необходимост планиране на по-строги емисионни ограничения,
прекратяване на заустването на приоритетно-опасни и приоритетни вещества и засилване на
контрола.
Необходимо е да продължи инвентаризацията на заустванията и установени емитерите на всички
приоритетни вещества и съответно планирани мерки за тяхното ограничаване и поетапно
прекратяване.

Производствени отпадъчни води, включени в канализациите на населените места
Производствените отпадъчни води, включени след пречистване в канализационните системи на
населените места е въз основа на договори с ВиК операторите. Необходимо е да се засили
контрола върху качеството на тези води преди включването им в канализационните системи
особено там, където мониторинга на водите показва химично замърсяване.
Необходимо е да продължи инвентаризацията на заустванията и установени емитерите на всички
приоритетни вещества, включени в канализационните системи на населените места и съответно
планирани мерки за тяхното ограничаване и поетапно прекратяване.
Депа за отпадъци
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Както беше посочено по-рано, постигнат е значителен напредък за намаляването на натиска
върху околната среда от дейностите на депата за битови отпадъци. Напредъкът е в резултат от
инфраструктурните инвестиции по ОП "Околна среда". Инвестициите в управление на
отпадъците,финансирани със средства на ОП „Околна среда“ в териториалния обхват на
Западнобеломорски район за басейново управление по време на втория цикъл на ПУРБ са в
размер на близо 24 милиона лева.

Минали замърсявания
Може да се очаква допълнително намаляване на натиска върху околната среда поради
изпълнението на програми за възстановяване на стари промишлени терени. Тези усилия следва Въз
основа на проведените проучвания за картиране на руднични води в този цикъл на ПУРБ е
необходимо за установените проблеми за всеки обект да се планират специфични мерки за
пречистването на изтичащите руднични води от ликвидирани минни изработки в проекта на ПУРБ.

Селско стопанство
Необходимо е да се осъществи координация с компетентните органи за директивата за
пестицидите и планират мерки за ограничаване на дифузното замърсяване на води от
селскостопански и горскостопански дейности, както и да се засили контрола върху използването на
препарати за растителна защита в близост до водни обекти.
Необходимо е да се оцени въздействието върху води от използването на ветеринарно-медицински
продукти при отглеждането на аквакултури.

5.4. Отговори за натиска от водовземане и физически модификации
В рамките на втория ПУРБ бяха планирани множество мерки за справяне с хидроморфологичния
натиск, който включва регулиране на натиска от водовземане и регулиране на оттока върху
хидроложкия режим и осигуряване на екологичния отток чрез преразглеждане на разрешителните
и отнемането им, забрани за издаване на нови разрешителни, засилване на контрола за
изпълнение на условията в разрешителните, въвеждане на изисквания за собствен мониторинг за
оценка на въздействието от натиска, изграждане или реконструкция на рибни проходи,
подобряване на мониторинга и допълнителни проучвания. Тези усилия е необходимо да бъдат
продължени през третия цикъл на ПУРБ, за да се гарантира успешното изпълнение, заедно с
допълнителни смекчаващи мерки.
В процес на разработване е нова методология за оценка на екологичния отток като част от
дейностите по Споразумението между МОСВ и МБВР. Екологичният отток се разглежда в контекста
на РДВ като „хидроложки режим, съобразен с постигането на екологичните цели на РДВ в
естествените повърхностни водни тела, както е посочено в член 4 (1)“. Въз основа на новата
методология за оценка на екологичния отток ще бъдат доразвити специфични смекчаващи мерки,
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за да се внедри постепенно тази концепция в процеса на издаване на разрешителни и да се
гарантира в дългосрочен план поддържането на екологичните оттоци, доколкото е възможно.
Допълнителните мерки, свързани с водовземането, трябва да се подпомогнат целите за постигане
на по-висока ефективност на потреблението на вода във всички икономически сектори. В сектора
на водоснабдяването и напояването следва да продължат усилията за намаляване на загубите на
вода. В сектора на селското стопанство схемите за напояване следва да бъдат оптимизирани, за да
се избегне пренапояване и да се намали количеството на използваната вода за единица
произведена продукция. Същата оптимизация на използването на вода следва да бъде
насърчавана и във водно-интензивните сектори на промишлеността.

5.5. Опазване на подземните води
Количествено състояние на подземните води
Основният натиск върху количественото състояние на подземните води се причинява от
водовземане за селскостопанско, промишлено и битово водоснабдяване. В резултат от мерките,
изпълнени през периода на действие на ПУРБ 2016-2021 г., се наблюдава намаление на натиска от
водовземане, което се изразява в значително намалените стойности на индекса за експлоатация на
част от подземните води, през 2020 г. Тези усилия следва да бъдат продължени през третия цикъл
на ПУРБ, вкл. ограничаване на водовземането от подземни води чрез подобяване ефективността на
използването на водите, регулиране с разрешителния режим и засилнане на контрола,
цифровизация и автоматизация на управлението на водите, както и опазване на подземните води в
дълбокоразположени водоносни хоризонти, като основен източник на вода за питейни цели.
Качествено състояние на подземните води
От общо 38 подземни водни тела, определени в ПУРБ на ЗБР 2016-2021г., 34 подземни водни тела
или 89,5% са определени като зони за защита на водите, предназначени за питейно-битово
водоснабдяване. Тези ЗЗВ ПБВ включват територията на земната повърхност над подземните водни
тела, съгласно чл. 119, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за водите.
Най-често срещаният проблем с качеството на подземните води в Западнобеломорски район е
замърсяването с нитрати, причинено най-вече от селското стопанство. Съгласно действащата
Заповед на Министъра на околната среда и водите № РД-660/28.08.2019 г. за определяне на
водите, които са замърсени и застрашени от замърсяване с нитрати от земеделски източници и
уязвимите зони, в които водите се замърсяват с нитрати от земеделски източници, като нитратноуязвими зони в Западнобеломорски район за басейново управление са определени две подземни
водни тела BG4G000000Q001, Порови води в кватернер – Струмешница и BG4G000000N011, Порови
води в неоген – Струмешница.
Най-често срещаният проблем с промените в качеството на подземните води е замърсяването с
нитрати, причинено най-вече от селското стопанство. Всички мерки, описани в т. Грешка!
Източникът на препратката не е намерен., т.5.2 и т.5.3 следва да бъдат приоритизирани и в
контекста на опазване на подземните води. Освен това, в случаите, в които има установено местно
антропогенно въздействие, изразяващо се във високи концентрации на замърсители, следва да
бъдат въведени специфични мерки. Те могат да включват разширяване на зоните за защита на
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подземните води, както и допълнително моделиране, което да повиши нивото на разбиране на
проблемите с подземните води.

5.6. Отговор на натиска от изменението на климата и адаптация към
изменението на климата
Наводнения
Инструмент за постигане целите на ПУРН е Програмата от мерки, която включва всички
дейности, планирани за трайно намаляване на риска от наводнения и щетите от тях за човешкото
здраве, икономиката, културно-историческите ценности и околната среда.
В съответствие с изискванията на директивата за наводненията е необходимо да се осъществи
координация между данните и информацията, резултатите от оценките и мерките в ПУРН и ПУРБ.
По отношение на разработването на ПУРБ при актуализацията на характеристиките на РБУ и оценка
на натиска следва да бъдат взети предвид определените РЗПРН и разработените карти районите
със заплаха от наводнения и на риск от наводнения, определянето на екологичните цели на ВТ в
ПУРБ, които могат да бъдат засегнати от наводнения и прилагането на изключения за тях е
необходимо да бъдат съобразени с целите и приоритетите на ПУРН и предвижданите мерки в
ПУРН.
В контекста на изискванията на Рамковата директива за водите при разработване на мерките в
ПУРН трябва да бъдат взети предвид следните изисквания:


Мерките, свързани със защита от наводнения по принцип не трябва да водят до влошаване
на състоянието на повърхностните водни тела и следва да се предпочитат мерки, които
допринасят за постигане на целите на ПУРБ и ПУРН едновременно.



В следващия ПУРН е необходимо да се увеличи делът на мерките за естествено задържане
на водите, които допринасят както за намаляване на риска от наводнения, така и за
подобряване на състоянието на екосистемите и постигане на целите на ПУРБ
(възстановяване на заливните равнини, влажните зони, възстановяване на естественото
състояние на речните корита и т.н.).



Прилагането на мерки, които водят до влошаване на състоянието на повърхностните водни
тела поради физически (хидроморфологични) модификации, следва да бъде допуснато в
ПУРН само ако може да бъде обосновано като изключение в съответствие с изискванията на
член 4.7 от РДВ.
Засушаване
Гарантирането на достатъчно количество и добро качество на прясна вода за всички
ползватели е в основата на Закона за водите. На практика, задоволяването на нуждите от
вода, в това число и тези на екосистемите, се оказва значително предизвикателство,
особено в условията на климатичните промени и периодичните засушавания, които
съответно задълбочават проблемите с недостиг на вода.
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В България е разработена и приета с Решение 621 / 25.10.2019 г. на Министерския съвет
Националната стратегия за адаптация към изменението на климата, съгласно която водните
ресурси се оценяват като най-уязвими към проявите на климата - засушаване и риск от
наводнения и освен това България се намира в един от регионите, който е особено уязвим.
Възможностите, които предоставят Механизмът за възстановяване и устойчивост и както и
следващото поколение програми на политиката на сближаване за осигуряване на
инвестиции и реформи в прехода към зелена икономика могат да спомогнат за повишаване
на устойчивостта към климатични сътресения свързани с водите и да се намали ефекта от
изменение на климата. В проекта на План за възстановяване и устойчивост България е
планирала инвестиции, които да намалят загубите на вода и повишат водната ефективност
(вкл. осигуряване на алтернативни водоизточници) в сектора на питейно-битовото
водоснабдяване и напояването, подобряване управлението на водите чрез подобряване на
контрола за използваните води (автоматизиране на измерванията за използвани водни
количества и осигуряване на минимално допустимия отток), информацията за наличните
водни ресурси (чрез автоматизиране на измерванията на хидроложките и метеорологични
станции) и събирането им в единна информационна система. Предвидени са и дейности за
събиране и разпространяване на информация за добри практики и технологии за
спестяване на вода във всички икономически сектори и повторното й използване.
Необходимо е да се развие широкомащабно културата за пестене на вода повишаване на
осведомеността с информация, образование и обучение, пускане на пазара на все поефективни устройства, "щадящи вода" продукти и технологии и насърчаване за тяхното
използване.
МОСВ предприе спешни действия за преодоляване на проблемите, породени от
засушаването през 2019 и 2020 г. и минимизиране на ефекта от това през последните 2
години за подобряване на управлението на комплексните и значими язовири, контрола на
използване на водите, подобряване на информацията за състоянието и разпространението
й и сътрудничеството със заинтересованите страни:
1)
При управление на водите от комплексните и значими язовири, МОСВ успешно си
взаимодейства с другите министерства и техни структури, които имат отношение към
дейностите по експлоатация, изграждане, реконструкция и модернизация на
водностопанските системи и съоръжения (Министерство на регионалната политика и
благоустройството, Министерство на енергетиката и Министерство на земеделието, храните
и горите)
2)
В МОСВ беше създаден Национален координационен център, в който ежедневно
постъпва информация за състоянието на комплексните и значими язовири, данни от
Националния институт по хидрология и метеорология за хидрометеорологичната
обстановка и др. относима информация, която се анализира и изпраща на всички
институции, ангажирани с процеса на управление на водите.
3)
Изготвят се и се публикуват ежедневни и месечни бюлетини за състоянието на
водите в комплексните и значими язовири;
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4)
Регулярно се провеждат заседания на Висш консултативен съвет по водите, в който
са включени представители на всички заинтересовани институции, научни институти,
професионални организации и др., имащи отношение към управлението на водите, като се
изготвят и обсъждат становища, препоръки, предложения и проекти на решения, целящи
провеждане на политика по управление на водите, осигуряваща единно и балансирано
управление на водите в интерес на обществото, защита на здравето на населението и
устойчиво развитие на страната.
5)
Още от началото на 2020 г. в месечните графици за използване на водите от
комплексните и значими язовири, които се утвърждават от министъра на околната среда и
водите, разрешените водни количества са намалени до реално използваните през 2019 г.
6)
Всички дружества осигуряващи питейно-битово водоснабдяване на населените
места са уведомени да предприемат мерки за водоснабдяване от алтернативни
водоизточници – повърхностни и подземни, за които имат издадени разрешителни за
водовземане или следва да предприемат мерки по провеждане на процедури по издаване
на разрешителни за осигуряването им с цел обезпечаване на питейно-битовото
водоснабдяване на съответните населени места.
При получаване на информация за трайно засушаване и намален обем на водите в
язовирите Министерство на околната среда и водите предприема мерки за задоволяване на
нуждите от вода при стриктно спазване приоритетите, регламентирани в Закона за водите и
ограничаване на някои ползвания (чл. 50, ал. 4). (Съгласно закона с най-висок приоритет е
питейно-битовото водоснабдяване на населените места, следвани от нуждите за напояване
и др.); целенасочено и по предназначение използване на наличните водни ресурси и
засилване на провеждания контрол от Басейновите дирекции.
ВиК дружествата, са уведомени да предприемат мерки за водоснабдяване от алтернативни
водоизточници – повърхностни и подземни, за които имат издадени разрешителни от
съответната басейнова дирекция, или следва да предприемат мерки по провеждане на
процедури по издаване на разрешителни. Целта е обезпечаване на питейно-битовото
водоснабдяване на съответните населени места.
Освен тези общи мерки, приложени по отношение на всички язовири ползвани за питейнобитово водоснабдяване с обем на запълване под 50%, се предприеха и допълнителни
спрямо всеки конкретен обект.
В резултат от предприетите действия, както и подобрените хидроложки условия към
настоящия момент язовирите са с достатъчен обем, което гарантира както осигуряването на
води за питейно-битово водоснабдяване, така също и за напояване през 2021 г. Общото
състояние на комплексните и значими язовири в началото на април 2021 г. се е подобрило
значително като язовирите, водата от които се използва за питейно-битово водоснабдяване
са със запълване 83,6% от общия обем, докато към същия период на 2020 г. същите са били
със запълване 66,0%. Процента на запълване на язовирите, които се използват за напояване
съответно е 61,2% от общия обем, докато за този период през 2020 г. бе 44,8%.
Разбира се целенасочените усилия в тази посока трябва да продължат, както чрез
разработване и прилагане на стратегически документи, така и за решаване на всеки
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конкретен казус с цел осигуряване на устойчиво и ефективно водоползване, опазване на
водните ресурси и постигане на екологичните цели за добро състояние на водите.
Поради силно намаленият обем на язовир Студена, използван за питейно водоснабдяване на град
Перник се наложи въвеждането на режим за питейно-битовото водоснабдяване на населеното
място в края на 2019 г. и се появи спешната необходимост от намиране на алтернативни източници,
както и необходимостта да се забрани използването на вода от язовира за промишлени цели.
Предприети бяха действия за осигуряване на допълнителни водоизточници като през пролетта на
2020 г. с решение на Министерския съвет се осъществи прехвърляне на води от водосбора на
язовир „Белмекен“ към язовир „Бели Искър“ (посредством събирателни деривации „Манастирска“
и „Грънчар“) и чрез съоръженията за водоснабдяване на гр. София (на „Софийска вода“ АД ) и
допълнително изграден авариен довеждащ водопровод (от резервоар Мало Бучино-нов до град
Перник), тези води бяха доставени до гр. Перник за осигуряване на питейно водоснабдяване на
населението, с което проблема беше решен.

Мерките, свързани с икономия на вода и намаляване на загубите на вода, повторното използване
на вода, въвеждането на цифровизация и автоматизация при контрола на използването на водите и
управлението, управление на земеползването и насърчаване отглеждането на култури в райони,
уязвими към засушаване, намаляване на замърсяването са мерки, които също допринасят за
смекчаване на въздействието от засушаване.
Заплахите по отношение на водния сектор в България, предизвикани от изменението на климата са
разгледани в рамките на скорошен проект на Световната банка 8, който препоръчва пет
възможности, които следва да бъдат взети предвид при бъдещото планиране (Таблица 7)
таблица 7. Приоритети при мерките за адаптация към изменението на климата във водния
сектор
Основна
опция

Компоненти

1. Адаптация на правната рамка, за да стане основен инструмент за справяне с
въздействието на изменението на климата
Избягване на развитието на индустрии и отглеждането на култури, които
изискват голямо количество вода в райони с потенциален недостиг на вода.
Въвеждане на икономически стимули за промяна в поведението,
включително правилната мотивация за ефективно използване на водата в
селското стопанство
Разработване и прилагане на адаптивно ценообразуване на водата
Синхронизиране на периодите на планиране на различните заинтересовани
8

“Консултантски услуги за Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и план за
действие”. Оценка на
водния сектор, Световна банка. 2018 г.
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Основна
опция

Компоненти

страни, с цел подкрепа на доброто сътрудничество
Преход към интегрирано планиране на земеползването
Преход към 'чувствително към водите' проектиране на градове и сгради
Преход към 'чувствително към водите' управление на горите
2. Създаване на динамична, публично достъпна ГИС база данни в подкрепа на взимането
на решения по отношение на изменението на климата
3. Максимално оползотворяване на научно-изследователските и образователните
институции
Проектиране и прилагане на инструменти за вземане на решения, които
отчитат несигурността и са насочени към изпълнението на множество цели
Разработване на методология за оценка на способността за адаптация и
намаляване на риска на водната инфраструктура Приоритизиране на
критичната водна инфраструктура по отношение на нейната способност за
адаптация и смекчаване на риска
Разработване и внедряване на системи и технологии на водната
инфраструктура, които са екологично ефективни и с възможност за
адаптация и устойчивост по отношение на климата
Насърчаване на синергия на икономията и ефективното използване на
водите и на енергията
Преразглеждане на критериите за проектиране на водната инфраструктура,
с цел оптимизация на гъвкавостта и стабилността
Разработване на методология за определяне на минималния (екологичен)
отток на реките
Разработване на стратегия и план за управление на сушите
Подобряване на проектирането и експлоатацията на канализацията и
инфраструктурата за пречистване на отпадъчни води за справяне с
разликите във входящото количество и качество
4. Експлоатация на водната инфраструктура, насочена към повишаване на устойчивостта
към изменението на климата за всички ползватели и сектори
Намаляване на потреблението чрез контролиране на течовете, въвеждане
на програми за икономии на вода и повторно използване на водата
5. Укрепване на капацитета за адаптация: Кампании за повишаване на осведомеността,
образование и обучение по отношение на адаптацията към изменението на климата

5.7. Отговор на натиска от недостиг на вода
Голяма част от мерките описани в отговор на въздействието от засушаване са и мерки за
смекчаване на въздействието от недостиг на вода – подобряване на ефективността на
водовземането и намаляване на загубите на вода, подобряване на контрола, въвеждане на
цифровизация и автоматизация на процесите на прогнозиране, контрол и управление на водите,
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подобряване на координацията между институциите и заинтересованите страни, повторна
употреба на вода и др.

6. Трансгранична координация
Съгласно Рамковата директива за водите (РДВ) 2000/60/ЕО, ефективното управление на водите на
басейнов принцип изисква координиране и съгласуваност между държавите-членки, когато
речният басейн попада в границите на Общността и сътрудничество със съседни страни, когато
речният басейн не е изцяло в границите на Общността (чл. 3, т. 4 и т. 5 на РДВ).
В Западнобеломорски район за басейново управление основните реки Струма, Места и Доспат
преминават държавната граница и тяхното течение продължава през територията на съседната
държава – Република Гърция. Притоци на р. Струма (р. Драговищица, р. Струмешница) определят
трансграничния характер на този басейн и необходимостта от координация с Република Сърбия и
Република Северна Македония.
Осъзнавайки важността и ролята на подходящо международно сътрудничество, България,
предприема действия за координация със съседните страни в съответствие с изискванията,
заложени в РДВ още по време на първия и втория цикъл на нейното прилагане. На база на опита,
този механизъм ще бъде доразвит и приложен, и по време на актуализацията на Плановете за
управление на речния басейн за периода 2022-2027.
При изготвянето на предходния междинен преглед през 2014 г. международната координация е
подпомогната от действащ двустранен документ с Гърция (съвместна декларация от 2010 г.).
Координацията с Република Сърбия и Република Северна Македония се основава не толкова на
действащите към този момент двустранни документи (в областта на околната среда), а на отделни
срещи с компетентните органи в съответните страни, доколкото това е било възможно, тъй като
Сърбия и Северна Македония нямат задължения да прилагат европейското законодателство, в
частност изискванията на РДВ.
За трансграничната координация при изготвянето на настоящия междинен преглед са на
разположение установените механизми за сътрудничество в рамките на съвместната декларация с
Гърция. Механизмите на сътрудничество са добре регламентирани и установени в практиката.
Актуализирани са двустранни документи за сътрудничество в областта на околната среда с
Република Сърбия и Република Северна Македония. До подписването на отделни двустранни
документи в областта на водите, каквито инициативи българската страна е предприела,
документите за сътрудничество в областта на околната среда могат да се използват като платформа
за координация от отношение на РДВ. За съжаление, координацията по въпросите, свързани с
междинния преглед на значимите проблеми в ЗБРБУ беше сериозно затруднена от пандемията
COVID-19 и свързаните с нея ограничения за провеждане на срещи.
В съответствие с разпоредбите на чл.148а от Закона за водите относно международните райони за
управление на водите, като израз на добра воля и с готовност за открит диалог, Република
България ще осигури и предостави на Република Сърбия и Република Северна Македония актуална
информация относно актуализацията на ПУРБ за Западнобеломорски район за басейново
управление.
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Координация с Република Гърция
Координацията с Република Гърция се осъществява в рамките на Съвместна българо-гръцка
експертна работна група за сътрудничество в областта на водите и околната среда, създадена със
Съвместната декларация на министъра на околната среда и водите на Република България и
министъра на околната среда, енергетиката и изменението на климата на Гръцката Република за
разбирателство и сътрудничество в областта на използването на водните ресурси в съответните
територии от споделените речни басейни между Република България и Република Гърция (27 юли
2010г.).
Чл. 5 на декларацията определя координацията при подготовката на плановете за управление на
речните басейни, съгласно изискванията на РДВ, като специфична област на двустранното
сътрудничество, с фокус върху устойчивото управление на водните ресурси и имайки предвид
всички характеристики на речните басейни, в съответствие с принципите и препоръките на
Директива 2000/60/ ЕО.
По време на Четвъртата среща на подгрупата за технически данни (15 февруари 2018г.) е приета
пътна карта за координация при третия цикъл на изготвяне на ПУРБ. През м. септември 2020 г. на
гръцката страна е изпратена покана за провеждане на пета среща на подгрупата за технически
данни към Съвместната българо-гръцката експертна работна група. Предложението съдържа
проект на дневен ред, основна част от който е координацията в рамките на РДВ и ДН. От гръцка
страна не е получен отговор на българската покана. От българска страна ще продължат усилията за
организиране на съвместна среща.
Информация за публикуването на Междинния преглед на значимите проблеми при управление на
водите в Западнобеломорски район за басейново управление ще бъде изпратена по
дипломатически път и при възможност ще бъде организирана и проведена среща на Съвместната
експертна работна група по Декларацията, на която да бъде обменена информация за
използваните методи, подходи и данни при актуализацията на ПУРБ.

Координация с Република Сърбия
Основа за координация със Сърбия по въпросите на РДВ е подписаният на 22 януари 2019 г. в
Димитровград Меморандум за разбирателство между Министерство на околната среда и
водите на Република България и Министерство на защитата на околната среда на Република
Сърбия за сътрудничество в областта на опазване на околната среда (Меморандум).
Меморандумът е в сила от 4 април 2019 г. и заменя подписания на 10 октомври 2007 г. в Белград
Меморандум за разбирателство между Министерство на околната среда и водите на
Република България и Министерство на защитата на околната среда на Република Сърбия за
сътрудничество в областта на опазването на околната среда. Осъвременяването на
договорните отношения в областта на околната среда е наложено от необходимостта за
актуализиране на областите на сътрудничество съобразно приоритетите на двете страни и
европейските и глобални екологични процеси.
Чл. 6 на Меморандума предвижда създаването на Смесена комисия за сътрудничество в областта
на опазването на околната среда (Смесена комисия). По време на първото заседание на Смесената
комисия, проведено на 10 октомври 2019 г. в Белград, в съответствие с чл.6, т. 5 на Меморандума е
Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, и
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създадена работна група по въпросите на качеството на водите в трансграничните реки. По време
на срещата от българска страна е представена информация за управлението на водите в България и
провеждания мониторинг на р. Драговищица и резултати. Определен е съставът на българската
част на работната група, но до момента не са провеждани заседания.
По дипломатичен път е изискана информация от Сръбска страна за извършваните минно-добивни
дейности във водосбора на р.Драговищица на територията на РСърбия, извършвания мониторинг и
резултати. Очакванята са работата да продължи за уточняване на използваните методи за анализ и
оценка на съпоставимостта на резултатите при извършване на мониторингови изследвания на
трансграничната река.
Форматът на Смесената комисия се използва и като платформа за непосредствени преговори с
компетентните органи в Сърбия за финализиране на преговорите по двустранен документ за
сътрудничество в областта на управлението на водите. През май 2015 г., българската страна връчи
проект на Споразумение между Министерството на околната среда и водите на Република
България и Министерството на селското стопанство и защитата на околната среда на Република
Сърбия за сътрудничество в областта на управлението на водите. Акцент в българския проект на
документа е необходимостта от координиране на плановете за управление на речните басейни.
Предложението е насочено към сътрудничество при прилагането на РДВ за всеки от
трансграничните речни басейни, с фокус върху плановете за управление на речните басейни в
съответствие с принципите и препоръките, установени от съответното национално законодателство
на всяка Страна и свързаните международни задължения. Преговорите по документа продължават
по дипломатически път.
Провеждането на двустранна среща в областта на водите не е реализирано през 2020 г., поради
влошената епидемиологична обстановка във връзка с COVID-19.
Информация за публикуването на доклада за значимите въпроси на управление на водите за
Западнобеломорски район ще бъде изпратена по дипломатически път и при възможност ще бъде
организирана и проведена експертна среща в рамките на Меморандума, на която да бъде
обменена информация за използваните методи, подходи и данни при актуализацията на ПУРБ,
независимо че прилагането на РДВ няма задължителен характер за Р Сърбия.
Координация с Република Северна Македония
Координацията с Република Северна Македония се влияе от политическата рамка на двустранните
взаимоотношения. В периода 6-7 март 2019 г. в Скопие е проведено Първото заседание на
Смесената българо-македонска междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество. В
състава на комисията е включен и представител на МОСВ. Сред заложените конкретни дейности в
приетия протокол от заседанието са „засилване и развитие на сътрудничеството в областта на
водите, по-специално трансграничната координация съгласно Рамковата директива за водите и
Директивата за наводненията и Хелзинкската конвенция на ИКЕ на ООН“.
Като първи резултат, на 11 април 2019 г. в гр. София е подписано Споразумението за
сътрудничество между Министерство на околната среда и водите на Република България и
Министерство на околната среда и пространственото планиране на Република Северна Македония
за сътрудничество в областта на опазване на околната среда и водите (Споразумението). Това
Споразумение актуализира и надгражда подписаното на 9 юни 2000 г. Споразумение между
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Министерството на околната среда и водите на Република България и Министерството на околната
среда на Република Македония за сътрудничество в областта на опазване на околната среда. В
обхвата на новото Споразумение са включени и дейностите по управление и опазване на водните
ресурси (чл. 2, т. 3).
На 10 юни 2019 г. в гр. София е проведено Първо заседание на Съвместната междуправителствена
комисия между Република България и Република Северна Македония, създадена на основание чл.
12 от Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република България и
Република Македония, подписан на 1 август 2017 г. в гр. Скопие. С протокола от срещата е приета
Двугодишна програма за 2019-2020 г. за прилагане на Споразумение между Министерството на
околната среда и водите на Република България и Министерството на околната среда и
пространственото планиране на Република Северна Македония за сътрудничество в областта на
околната среда и водите, подписано на 11.04.2019 г. в гр. София.
Планираното за м. март 2020 г. първо заседание на Смесената комисия за сътрудничество в
областта на околната среда и водите с Република Северна Македония е отложено поради
пандемията от COVID-19.
Информация за публикуването на доклада за Междинния преглед на значимите проблеми при
управление на водите в Западнобеломорски район за басейново управление ще бъде изпратена по
дипломатически път и при възможност ще бъде организирана и проведена среща на Смесената
комисия за сътрудничество в областта на околната среда и водите по Споразумението, на която да
бъде обменена информация за използваните методи, подходи и данни при актуализацията на
ПУРБ, независимо че прилагането на РДВ няма задължителен характер за Р Северна Македония.

7. Участие на обществеността
Водата играе ключова роля в ежедневието, както и за всички икономически сектори и от
съществено значение за поддържането на екосистемите и биоразнообразието. Интегрираното
управление на водите и осигуряването на вода в достатъчно количество и с необходимото качество
е в основната цел на управлението на водите. Състоянието на водните тела, качеството,
количеството и наличността на водата са въпроси, които засягат всички и са от обществен интерес,
както и следва да бъдат отговорност на всеки отделен член и на обществото.
Познаването на проблемите и причините за тях е ключът към разрешаването им, което се
предвижда напълно да бъде разработено на следващия етап в цикъла на планиране – проект на
ПУРБ. В настоящият документ предмет на консултация са изведени основните проблеми, които въз
основа на извършения анализ с наличните данни на този етап може да бъде направен извода, че
водят до риск за водните тела в Западнобеломорски РБУ за постигане на добро състояние.
Целта е след публикуването му да се представи информация на всички заинтересовани страни и
обществеността и даде възможност за изразяване на мнения и предложения, и за постигане на
широк обществен диалог.
Този доклад ще бъде публикуван на уебстраницата на БДЗБР и МОСВ за шестмесечен период на
консултация. По време на процеса на консултация ще се използва различни формати за обсъждане
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на повдигнатите въпроси с различни целеви групи и с широката общественост. Целта е чрез
дискусии и обмен на мнения да се идентифицират по-добре значимите проблеми на управлението
на водите, да се очертаят подходящи предложения за адекватни и приложими мерки за тяхното
решаване, както и да се постигне консенсус относно начина за постигане на целите за добро
състояние.
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