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1. Въведение 

Настоящия документ представлява кратко резюме на техническия доклад за междинния преглед на 
значимите проблеми при управлението на водите в Западнобеломорски район за басейново 
управление (ЗБРБУ), които ще бъдат адресирани в третия План за управление на речните басейни 
(ПУРБ) за периода 2022 – 2027 г. 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 в Западнобеломорски район и начините за справяне с тези проблеми (избора 
на мерки) за постигане на екологичните цели -  постигане и поддържане на добро състояние на водите.  

Продължава изпълнението на мерките, планирани във втория ПУРБ за Западнобеломорски район, 
като действията за разрешаване на значимите проблеми, идентифицирани в настоящия доклад, са 
планирани като естествено продължение, с което се надгражда постигнатото от предишните  цикли на 
ПУРБ.   

Основният доклад за значимите проблеми в управлението на водите включва няколко раздела, 
представящи информация за характеристиките на района за басейново управление, основните 
източници на натиск, оказващи въздействие върху повърхностните и подземните водни тела, 
идентифицираните значими проблеми, резюме на вече изпълнени и планирани дейности за справяне 
с установеното въздействие върху водите и за постигане на добро състояние, както и участието на 
обществеността в процеса по подготовка на третия ПУРБ.  

 

2. Основни принципи при управлението на водите  

2.1. Изисквания на РДВ и националното законодателство 

Рамковата директива за водите (РДВ) създаде възможност за управление на водите на басейнов 
принцип и въз основа на водни тела, които са основна единица за управление. Основният инструмент 
за интегрираното управление на водите е ПУРБ. Планът поставя конкретни цели за опазване на водите 
и свързаните с тях екосистеми като общо наследство, постигане и запазване на добро 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 водите, намаляване 
на негативните въздействия от човешките дейности. За постигане на тези цели и намаляване на 
въздействието се планират основни мерки в съответствие със законодателството в областта на водите, 
а когато те са недостатъчни за постигане на екологичните цели - и допълващи мерки. Вземат се 
предвид също климатичните изменения и техните проявления – наводнения и засушаване. 

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, поради което е необходима 
консултация и ангажираност от страна на всички заинтересовани страни, включително местния бизнес, 
неправителствени организации (НПО) и широката общественост, както и трансгранична координация, 
когато района за басейново управление е част от  международен речен басейн. 

ПУРБ се разработва в координация с Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) за съответния   
район за басейново управление. 
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РДВ е транспонирана в българското законодателство чрез Закона за водите (ЗВ) и последващите му 
изменения. В съответствие със законодателството, водите в Република България се управляват на 
национално ниво и на басейново ниво.  

Управлението на басейново ниво  обхваща водосборните области в един район за басейново 
управление и се осъществява от басейновите дирекции за управление на водите. 

В ЗВ са определени четири района за басейново управление на водите: 

1. Дунавски район с център Плевен - обхващащ водосборните области на реките в българската 
територия на басейна на р. Дунав:  Искър, Ерма, Нишава, Огоста и реките западно от р. Огоста, Вит, 
Осъм, Янтра, Русенски Лом и Дунавски Добруджански 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. 

Дейността на БД се подпомага от Басейнови съвети, в състава на които участват представители на 
държавната администрация, местната власт, водоползватели, браншови организации, научни 
институти и НПО в областта на водите. Това е друг механизъм, изграден в националното 
законодателство, целящ да гарантира, че управлението на водите в България отчита мнението и 
интересите на широк кръг от заинтересовани страни. 

РДВ и Законът за водите предвиждат обществена информация и консултации с цел проактивно 
включване на широката общественост преди да бъдат приети окончателни решения. 

 

2.2. Междинен преглед на значимите проблеми при управлението на водите 
- важен етап в процеса на планиране 

Изготвянето и публикуването на доклада за междинния преглед на значимите проблеми при 
управлението на водите в Западнобеломорски район за басейново управление е втори ключов етап от 
актуализацията на ПУРБ, с период на действие 2022 – 2027 г. Този документ за консултация позволява 
заинтересованите страни и широката общественост, въз основа на анализ на натиска от човешката 
дейност и въздействията върху водите, да бъдат информирани за основните проблеми в управлението 
им още на най-ранен етап, като същевременно осигурява прозрачност в процеса на разработване на 
ПУРБ, отчитайки различните интереси и потребностите на различни заинтересовани страни. 
Консултирането и подлагането на обществено обсъждане на Междинния преглед е от изключително 
значение за целия процес на планиране, тъй като от правилното определяне на проблемите на водите 
в района зависи и правилното планиране в следващия етап на подходящи мерки за решаване на тези 
проблеми и съответно за постигане на целите на ПУРБ и РДВ, а именно: доброто състояние на водите.   

 

2.3. Моделът „Движещи сили - Натиск - Състояние – Въздействие - Отговор“ 

Моделът „Движещи сили“–„Натиск“-„Състояние“-„Въздействие“-„Отговор“ е определен като 
основен инструмент в интегрираното управление на водите в съответствие с принципите на РДВ. Този 
принцип е използван и при разработването на междинния преглед на значимите проблеми в 
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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 (Фигура 1). Този 
анализ е отправна точка за следващия етап в процеса на планиране – проект на ПУРБ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 1. Модел „Движещи сили – Натиск – Състояние – Въздействие - Отговор“  

 

 

3. Характеристики на Западнобеломорски район за басейново 
управление 

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 Дунавски РБУ, на юг и на запад границите на района 
съвпадат с държавната граница с Република Гърция, Република Сърбия и Република Северна 
Македония. (Фигура 2). 

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. 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. 
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Фигура 1.  Граници на Западнобеломорски район за басейново управление 

В териториалния обхват на Западнобеломорски район попадат изцяло или частично общо 6 
административни области на Република България, 33 общини и 600 населени места. През 2017 г. 
населението, което попада в Западнобеломорски район  е 561 447 души, което представлява 7.96% от 
общото население на страната. 

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.  

Общият брой на определените във втория ПУРБ повърхностни водни тела (ВТ) в района за басейново 
управление е 183, като те попадат в две основни категории, съгласно РДВ – реки (168 ВТ) и езера (15 
ВТ) (Фигура 3). На територията на ЗБРБУ са определени 38 подземни водни тела, които попадат в 5 
водоносни хоризонта. Осем подземни водни тела са гранични с Република Гърция.  

 

 

Фигура 2. Категории и брой повърхностните водни тела и брой подземни водни тела в 
Западнобеломорски район за басейново управление  

 

Трансграничният характер на речните басейни, както и определените трансгранични подземни водни 
тела обуславят необходимостта от трансгранична координация при разработването и актуализацията 
на ПУРБ със съседните държави. Това се осъществява на база подписани двустранни документи с 
Република Гърция (Съвместната декларация от 2010 г.), с Република Сърбия (Меморандум за 
разбирателство от 2007 г.) и с Република Северна Македония (Споразумение за сътрудничество от 2019 
г.).  
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4. Значими проблеми в управлението на водите 

Текстът в настоящия раздел резюмира накратко информацията от основния технически доклад 
следвайки концепцията на модела „движещи сили - натиск – състояние - въздействие – отговор”.  
Целта е да се определят връзките между антропогенния натиск и въздействието върху повърхностните 
и подземните води, да се оцени степента на въздействието върху водните тела, да се разгледат 
движещите сили  и натиска, които причиняват констатираните въздействия, тъй като те са значими 
проблеми, които следва да бъдат разрешени, както и да се представят идеи за отговор – мерки, 
насочени към разрешаване на проблемите и подобряване на състоянието на водите. 

 

4.1. Повърхностни води 

4.1.1. Замърсяване с биогенни вещества  

Замърсяването с биогенни вещества е един от най-значимите проблеми в Западнобеломорски район 
за басейново управление. Със Заповед № РД-970/28.07.2003 г. на министъра на околната среда и 
водите преобладаващата част от басейна р. Струма е обявен за чувствителна зона.  

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 азот и фосфор. Освен това, 
биогенните вещества достигат до повърхностните води чрез отлагане на атмосферните емисии  
генерирани от  транспорта и промишлеността. 

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. 

 

  

Фигура 3. Връзки между движещите сили, натиска, състоянието и въздействието на замърсяването с 
биогенни вещества от отпадъчни води от населени места и промишлени източници. 

Въпреки направените значителни инвестиции в инфраструктура за събиране и пречистване на 
отпадъчните води от населените места, все още част от населението в Западнобеломорски район за 
басейново управление не е свързано с канализационни мрежи и пречиствателни станции за отпадъчни 
води.  

ДВИЖЕЩИ СИЛИ  

Урбанизирани места 

Промишленост 

НАТИСК  

Заустването на частично пречистени или непречистени отпадъчни 

води от населени места и промишлените предприятия са причина за 

прекомерно натоварване на повърхностните водни тела с биогенни 

елементи.     

СЪСТОЯНИЕ 

Повишените концентрации на биогенни в 

повърхностните води засилват 

първичното производство (растеж на 

водорасли) и по този начин предизвикват 

еутрофикация на повърхностните води. 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

Еутрофикацията предполага редица неблагоприятни 

въздействия върху околната среда, водещи до загуба на 

биологично разнообразие и цъфтеж на водорасли, което 

представлява заплаха за водните екосистеми. 
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Товарите от отпадъчни води, зауствани директно в приемника от агломерации в  Западнобеломорски 
район за басейново управление, са еквивалентни на 338 783  е.ж., което представлява около 70 % от 
общия товар на внасяните биогени от селищните агломерации (37 агломерации над 2 000 е.ж.).  

Заустването на непречистени отпадъчни води е причина за трайно влошеното екологично състояние 
на повърхностните водни тела в горното поречие на р. Струма и последващо влошаване на състоянието 
по-надолу по течението на реката. 
Натоварването с биогени от промишлени източници е с незначително въздействие, в сравнение със 
заустването на биогени с отпадъчните води от населените места. В различните речни басейни този 
процент варира в зависимост от степента на развитие на различни индустриални отрасли (хранително-
вкусова промишленост, химическа промишленост и др.). 

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. Потреблението на 
минерални азотни торове в Западнобеломорски район за басейново управление се е увеличила с 55% 
от 2010 г. насам, а на фосфорни торове - със 119%. 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.  

Констатирани са повишени натоварвания с биогени в 64 (38%) от водните тела от категория „река“ и в 
6 (40%) от водните тела от категория „езеро“.  

4.1.2. Органично замърсяване 

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

  

 

Фигура 5. Връзки между движещите сили, натиска, състоянието и въздействието от органично замърсяване 

В Западнобеломорски район основният източник на органично замърсяване е заустването на 
непречистени или недостатъчно пречистени битови отпадъчни води от населените места, или от някои 
промишлени обекти, от които се формират замърсени с органични вещества отпадъчни води (напр. от 
хранително-вкусовата промишленост). Проблем се явяват и животновъдните стопанства, които не са 
осигурили производствени площадки за съхранение на оборски тор с изолиращ слой и/или 

ДВИЖЕЩА СИЛА  

Урбанизация 

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) води до влошаване 

на 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. 
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събирателните им резервоари за отпадъчни води не са изградени с нужната изолация, водещо до 
замърсяване на повърхностните води и незащитените подземни водоносни хоризонти. Друг източник 
на органично замърсяване е интензивното отглеждане на аквакултури в рибарници - развита стопанска 
дейност в Западнобеломорски район.  

Като цяло, обаче, в Западнобеломорски район се наблюдава лека тенденция към намаляване на 
органичното замърсване на повърхностните води в многогодишен план. Това се свързва с 
инвестициите в инфраструктура за пречистване на отпадъчните води от населените места. 

Засегнати от органично замърсяване са 44 (26%) от повърхностните водни тела от категория „река“ и  
2 (13%) водни тела от категория „езеро“.    

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3. Химично замърсяване на повърхностните води (приоритетни вещества, 
специфични и други замърсители) 

 

 
Фиг. 6. Връзки между движещите сили, натиска, състоянието и въздействието от замърсяване с химични вещества 

За оценка на въздействието от опасни вещества са анализирани специфичните замърсители, съгласно 
списъка на специфичните замърсители от Приложение 7, съгласно 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. 

Установени са превишения на СКОС (стандарти за качество на околната среда) на специфичните 
замърсители желязо, манган, мед, цинк, арсен, полихлорирани бифенили.  Такива превишения на 
СКОС са установени за 19 (11%) от водните тела от категория „река“. Наличие на приоритетни вещества 

ДВИЖЕЩА СИЛА  

Урбанизация 

Промишленост 

Селско 

стопанство  

НАТИСК  

Заустването на промишлени отпадъчни води, складове за пестициди, старите 

промишлени обекти и сметища за отпадъци, които не са рекултивирани и не отговарят 

на екологичните изисквания  добавят вредни химични вещества в повърхностните и 

подземните води. 

Прилагане на препарати за растителна защита в земеделието и горското стопанство. 

Емисии на вредни вещества в атмосферата и последващото им отлагане в 

повърхностните води и почвата. 

 
СЪСТОЯНИЕ 

Повишени концентрации на специфични 

замърсители, определящи екологичното 

състояние и приоритетни вещества, определящи 

химичното състояние в повърхностните води, 

седименти и биота. 

  

ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

Загуба на хабитати и потенциална заплаха за водните 

организми  и човешкото здраве. 

ОТГОВОР относно замърсяването с органични вещества и биогенни елементи 

Изграждане или доизграждане на канализационни мрежи за населени места  

Изграждане и  модернизация на съществуващи ПСОВ  

Преразглеждане на издадените разрешителни за заустване на отпадъчни води  

Ограничаване на употребата на торове в нитратно-уязвимите зони  

Прилагане на екологосъобразни методи за съхранение и прилагане на торове в земеделието; 

Въвеждането на правила и контрол за ограничаване на замърсяването с биогени от аквакултури 
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над СКОС е регистрирано в 1% от водните тела. Трайни превишения на СКОС се наблюдават във 
водните тела в горното течение на р. Струма. 

 Превишения на СКОС относно специфичните замърсители са установени за 13% от водните тела от 
категория „езеро“ и се отнасят за  мед, цинк, полихлорирани бифенили - PCB 28, PCB 180.  Наличие на 
приоритетни вещества над СКОС е регистрирано в 2 (13%)  от водните тела. 

Замърсяването със специфични замърсители и приоритетни вещества е вследствие заустването на 
частично пречистени или непречистени отпадъчни води от промишлеността, вкл. и чрез 
канализационните мрежи на населените места; неправилна употреба и/или съхраняване на торове и 
продукти за растителна защита; неправилно съхранявани производствени отпадъци, старите, все още 
действащи или нерекултивирани депа за битови отпадъци, които не отговарят на екологичните 
законови изисквания, и създават риск от замърсяване на подземните и повърхностните води. 

Индустриалните източници на замърсяване в Западнобеломорски РБУ са свързани с добивна 
промишленост, преработваща промишленост, производство и разпределение на електрическа и 
топлинна енергия, строителство, депа за отпадъци и др. Наблюдават се някои участъци от реки в 
близост до закрити минни дейности с определено лошо химично и  екологично състояние.   

Един от недостатъчно проучените и анализирани източници на натиск в Западнобеломорски район за 
басейново управление са стари замърсени обекти (за които са в процес на изпълнение програми за 
отстраняване на минали екологични щети), вкл. и ликвидирани или с преустановена дейност 
миннодобивни обекти, респ. миннодобивни и миннообогатителни дейности. За установяване на 
въздействието върху повърхностните води и подземните води, в периода на втория ПУРБ  са 
проведени проучвания на действащи и закрити минни обекти за уранодобив, рудодобив и 
въгледобив.  Най-засегнати от натиска от руднични води от стари и действащи минни обекти в 
басейновия район са 4 ВТ в басейна на р. Струма и 1 ВТ в басейна на р. Места.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТГОВОР 

Преразглеждане на условията разрешителните на производствени обекти, при необходимост планиране 

на по-строги емисионни ограничения. 

Продължаване на инвентаризацията на емисиите на всички приоритетни вещества и мерки за тяхното 

ограничаване и поетапно прекратяване. 

Засилен контрол върху качеството на производствените отпадъчни води преди включването им в 

канализационните системи на населените места. 

Изпълнение на програми за възстановяване на стари промишлени терени. 
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4.1.4. Натиск от водовземане и физически модификации  

 

  

Фигура 7. Връзки между движещите сили, натиска, състоянието и въздействието от 
хидроморфологичните изменения 

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, корекции на речните корита и андигиране. Към момента се извършват 
дейности за детайлна оценка на натиска и въздействието от хидроморфологични изменения за всяко 
водно  тяло, като тези данни ще бъдат взети предвид при разработването на  ПУРБ 2022– 2027 г. 

4.1.4.1. Натиск върху хидроложкия режим 

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. 

Въпреки, че натискът от водовземане не оказва значително негативно влияние върху хидроложкия 
режим в Западнобеломорски район, същият може да бъде значително редуциран при намаляване на 
загубите по водопреносната мрежа, които понастоящем са оценени на 59%. 

4.1.4.2. Натиск от морфологични изменения  

Повечето модификации на реките - изграждане на диги и корекциите на речните русла, са построени 
между 60-те и 80-те години на миналия век, и са обект на текуща поддръжка и ремонт. Въздействието 
върху хидроморфологичните елементи за качество на новите системи и съоръжения е незначителен в 
повечето случаи и с малък обхват.  

4.1.4.3. Натиск от напречни бариери в реките  

Съществуващите напречни преграждащи съоръжения нарушават непрекъснатостта на реката и 
променят спрямо естественото и’ състояние както нейния хидроложки режим, така и преноса на 

ДВИЖЕЩА СИЛА  

Урбанизация 

Промишленост 

Селско стопанство 

Изменение на климата  

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.  

Промяна в речните легла за защита от наводнения.    

СЪСТОЯНИЕ 

Промени в хидроложкия режим, 

морфологични изменения, нарушаване 

на непрекъснатостта на реките, които 

оказват влияние върху БЕК, кислороден 

режим, температура и т.н. 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

Хидроморфологичните промени представляват заплаха за 

водните организми и причиняват загуба на биоразнообразие. 

Нарушаването на непрекъснатостта на реките предполага 

намалена възможност за придвижване на водните организми 

и бариера пред миграцията на рибите. 
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седиментите. В 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  водни тела в басейна на р. Места и в 9 водни тела - в басейна на р. 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.  

В Западнобеломорски район за басейново управеление съществуват 82 малки деривационни ВЕЦ, 
които оказват въздействие върху 44 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 са издадени нови 82 разрешителни за водовземане, което не предполага значително 
увеличение на натиска. Шест разрешителни са свързани с рибни проходи, от които едно се отнася до 
ново строителство.  

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. Този тип хидроморфологични модификации се взема предвид при определянето на 
силно модифицирани водни тела, както и натиска, свързан с регулация на оттока. 

 

 

 

 

 

 

ОТГОВОР 

Регулиране на натиска от водовземане и регулиране на оттока върху хидроложкия режим 

Засилване на контрола за изпълнение на условията в разрешителните 

Изграждане или реконструкция на рибни проходи 

Разработване на методика за оценка на екологичния отток 

Намаляване на загубите на вода в сектора на водоснабдяването 

Оптимизация на използването на вода в селското стопанство и промишлеността  
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4.2. Подземни води 

4.2.1. Натиск върху количеството на подземните води   

 

  

Фигура 8. Връзки между движещите сили, натиска, състоянието и въздействието върху количеството 

на подземните води 

Основният натиск върху количественото състояние на подземните води в Западнобеломорски район е 
за питейно-битово водоснабдяване на населените места, следван от водовземане за селскостопански 
дейности и индустриални цели и производства.  

В изпълнение на изискванията на Наредба №1/2007 г. за проучване, ползване и опазване на 
подземните води, БДЗБР ежемесечно определя свободните водни количества за всяко подземно 
водно тяло, което е основа за извършване на преценка на заявените водовземания с наличните водни 
количества.  

Изпълнението на мерките, заложени в ПУРБ 2016 – 2021 г. по отношение на количественото състояние 
на подземните води на територията на Западнобеломорски район е довело до подобрения и е 
смекчило до значителна степен риска от непостигане на целите на РДВ по отношение на ПВТ.  
Наблюдава се тенденция на намаляване броя на подземните водни тела, непостигащи добро 
количествено състояние в периода на втория ПУРБ – от 14 през 2016 г. на 5 през 2020 г.  

Основните проблеми, свързани с достоверността на оценката на количественото състояние и с нивата 
на подземните води в ЗБРБУ, които са установени до 2020 г., са недостатъчната гъстота, и 
неравномерното разпределение на мониторинговата мрежа. 

 

 

 

 

 

ДВИЖЕЩА СИЛА 

Урбанизация 

Промишленост 

Селско стопанство 

Изменение на климата 

НАТИСК  

Водовземане от подземни води за питейно-битово водоснабдяване на 

населени места, промишлено водоснабдяване и напояване.  

Намалено подхранване на водоносните хоризонти, причинено от 

засушаване.  

Отводняване на открити мини   

 

СЪСТОЯНИЕ 

Влошаване на 

количественото състояние 

на подземните води и 

свързаните с тях екосистеми 

 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

Намаляване на наличните ресурси на подземните води. Намаляване на 

нивото на подземните води.  

Намаляване на подхранването на водоносните хоризонти, причинено от 

засушаване.  

Ниските нива на подземните води могат да имат отрицателно 

въздействие върху сухоземните екосистеми и да причинят засушаване, 

опустиняване и редуциране на биологичното разнообразие, вследствие 

на нарушена  хидрологична връзка между повърхностните води, 

подхранвани от плитко разположени подземни хоризонти. 

ОТГОВОР 

Ограничаване на водовземането и подобряване ефективността на използване на водите; 

Регулиране с разрешителния режим и засилване на контрола; 

Цифровизация и автоматизация на управлението на водите; 

Опазване на подземните води в дълбокоразположени водоносни хоризонти, като основен 

източник на вода за питейни цели 
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4.2.2. Натиск върху качеството на подземните води 

 

  

Фигура 9. Връзки между движещите сили, натиска, състоянието и въздействието върху качеството на 

подземните води 

При оценка на въздействието върху качеството на подземните води се констатира, че при 5 от 38-те 
ПВТ, т.е. при 13 % от ПВТ са установени превишения на СКОС по някои замърсители, посочени в 
Приложение №1 на Наредбата за проучване, ползване и опазване на подземните води.  

В две ПВТ превишенията са в резултат от високи стойности по показателя „нитрати“ – типичен 
индикатор за антропогенен натиск от селскостопански дейности.  

В други две ПВТ, 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 стандартите за 
качество по показателите сулфати, желязо и манган. Следва да се отбележи, че някои от тези 
превишения могат да са в резултат от естествени условия. Когато за дадено подземно водно тяло се 
установи, че някои идентифицирани превишения са в резултат от естествени условия, фоновите и 
праговите стойности по съответните показатели ще бъдат коригирани за целите на следващата 
актуализация на ПУРБ на ЗБР 2022-2027г. 

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. 

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.  

ДВИЖЕЩА СИЛА  

Урбанизация 

Промишленост 

Селско стопанство 

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.   

 

СЪСТОЯНИЕ 

Повишени концентрации 

на вредни химични 

вещества с антропогенен 

произход 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. 

ОТГОВОР 

Приоритизиране на всички мерки, описани в отговор на замърсяването с биогенни и органични 

вещества и на химичното замърсяване от селското стопанство в контекста на опазване на подземните 

води  

Прецизиране на зоните за защита на подземните води 
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4.3. Изменение на климата 

 

  

Фигура 10. Връзки между движещите сили, натиска, състоянието и въздействието от изменението на 
климата 

Изменението на климата оказва по-голямо въздействие върху водите, отколкото върху който и да е 
друг естествен 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, като  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. 

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. 

Изменението на климата се разглежда в два аспекта при управлението на водите: наводнения и 
засушаване. 

4.3.1. Наводнения 

Намаляване на риска от наводнения и щетите от тях е цел на Плановете за управление на риска от 
наводнения (ПУРН), които се разработват в съответствие с Директивата 2007/60/ЕС относно оценката 
и управлението на риска от наводнения от Басейновите дирекции и МОСВ. В рамките на настоящия 
цикъл на планиране се разработва актуализация на ПУРН. 

За последните девет години в  ЗБРБУ са докладвани 87 наводнения в 97 места. 3 наводнения са 
класифицирани като значими според последната предварителна оценка на риска от наводнения.  
Идентифицирани са 17 района със значителен потециален риск от наводнения (РЗПРН). 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 

 ДВИЖЕЩИ СИЛИ 

Изменение на климата 

(атмосферни емисии на 

парникови газове от 

промишлеността, селското 

стопанство, транспорта и бита).  

 

НАТИСК  

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 

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.   

 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

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). 
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предотвратяване или за намаляване на негативните последици от тези природни явления. Всички 
наводнения са причинени от поройни валежи.  

 

 

 

 

 

 

4.3.2. Засушаване 

Проявите на продължителни засушавания се наблюдават все по-често през последните години, което 
поставя нови предизвикателства пред управлението на водите, свързани с дефицит 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 комплексните и 
значими язовири, както и използването на вода от повърхностни и подземни води в комбинация, за 
да се осигури достатъчно вода за водните екосистеми. 

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 яз. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТГОВОР 

Координация между данните и информацията, резултатите от оценките и мерките в ПУРН и ПУРБ 

Увеличаване 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.). 

ОТГОВОР 

Икономия на вода, намаляване на загубите на вода, повторното използване на вода 

Осигуряване на алтернативни водоизточници за питейно-битовото водоснабдяване и напояването 

Въвеждане на цифровизация и автоматизация при контрола на използването на водите и управлението 

Управление на земеползването и отглеждането на култури в райони, уязвими към засушаване 

Събиране и разпространяване на информация за добри практики и технологии за спестяване на вода във 

всички икономически сектори и повторното й използване. 

Повишаване на осведомеността с информация, образование и обучение, пускане на пазара на все по-

ефективни устройства, "щадящи вода" продукти и технологии, и насърчаване за тяхното използване. 

Взаимодействие между отговорните институции относно дейностите по експлоатация, изграждане, 

реконструкция и модернизация на водностопанските системи и съоръжения 



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

 

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-C02 

 „ПУРБ 2022-2027“  

- 17 - 

 

4.4. Недостиг на вода  

 

  

Фигура 11 Връзки между движещите 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 втората 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 

Изменението на климата може да изостри съществуващите проблеми с недостига на вода. Много 
икономически отрасли са силно зависими от наличието на вода и следователно основно 
предизвикателство за управлението на водите е да балансира между търсенето и предлагането   на 
вода; това предизвикателство ще се утежни от изменението на климата.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДВИЖЕЩИТЕ СИЛИ  

 

Урбанизирани места  

Индустрия 

Селско стопанство  

 

НАТИСК  

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. Ниски 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 

 

ОТГОВОР 

Икономия на вода, намаляване на загубите на вода, повторното използване на вода 

Въвеждане на цифровизация и автоматизация на процесите на прогнозиране, контрол и управление на 

водите 

Събиране и разпространяване на информация за добри практики и технологии за спестяване на вода 

във всички икономически сектори и повторното й използване. 

Повишаване на осведомеността с информация, образование и обучение, пускане на пазара на все по-

ефективни устройства, "щадящи вода" продукти и технологии, и насърчаване за тяхното използване. 

Подобряване на координацията между институциите и заинтересованите страни относно подобряване 

на ефективността на водоползването и намаляване на загубите на вода, подобряване на контрола 
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4.5. Други потенциални проблеми  

Други видове натиск, и тяхната значимост относно опазването и устойчивото използване на водите в 
Западнобеломорски басейнов район, са: 

 Развитието на ивазивни видове  
За периода 2011 - 2020г. по данни от проведен мониторинг в Западнобеломорски район за басейново 
управление са установени 7 инвазивни вида риби и зебровата мида (Dreissena polymorpha). Към 
момента ясно отрицателно (икономическо) въздействие е установено по отношение на зебровата 
мида, тъй като причинява сериозни щети на съоръженията за водовземане във водохранилищата.  

 Емисии в атмосферата и водите от транспорта 
Наличните данни за товари от замърсители, постъпващи във водосборите на повърхностните водни 
тела от транспортни дейности във всички основни поречия показват че този вид натиск не се оценява 
като значим за Западнобеломорски район.  

5. 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 настоящия 
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 Западнобеломорския район за басейново управление да достигнат 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.  

Докладът за значимите проблеми в управлението на водите е публикуван на уебстраницата на БДЗБР  
и МОСВ за шестмесечен период на консултация. В процеса на консултация ще се използват различни 
формати за обсъждане 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.  

 

 

 

 

 


