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Списък на използваните съкращения 

 
ПУРБ План за управление на речните басейни 

РДВ Рамковата Директива за водите (2000/60/ЕС) 

ЗБРБУ Западнобеломорски район за басейново управление 

БС Басейнов съвет 

ЕК Европейска комисия 

ОС Околна среда 

ЕС Европейски съюз 

БД Басейнова дирекция 

БДЗБР Басейнова дирекция Западнобеломорски район 

ВТ Водно тяло 

ПБН Питейно-битови нужди 

МОСВ Министерство на околната среда и водите 

ВиК Водоснабдяване и канализация 

БПК5 Биологична потребност от кислород на петия ден 

ГПСОВ Грацка пречиствателна станция за отпадъчни води 

ЛПСОВ Локална пречиствателна станция за отпадъчни води 

ВЕЦ Водноелектрическа централа 

IPPC Integrated pollution prevention and control – Интегрирана превенция и 

контрол на замърсяването съгласно Директива 96/61/ЕС 

БЕК Биологичните елементи за качество 

ФХЕК Физико-химични елементи за качество 

ОДБХ Областна дирекция по безопасност на храните 

МЗХ Министерство на земеделието и храните 

РИОСВ Регионална инспекция по околна среда и водите 

СМВТ Силно модифицирано водно тяло 

ИЕО Индивидуални емисионни ограничения 

ЕРИПЗ  Европейски регистър за изпускане и пренос на замърсители съгласно 

Регламент 166/2006г. на ЕС 

ЕЖ Еквивалент жители 

КК Канализационен колектор 

ЗООС Закон за опазване на околната среда 

ТБО Твърди битови отпадъци 

БФВ Битово фекални води 

ПоМ Програма от мерки 

ПРЗ Продукта за растителна защита 

ПВТ Подземни водни тела 

СКОС Стандарти за качество на околната среда 

НУЗ Нитратно уязвими зони 

ПРЗ Продукт за растителна защита 

ИП Инвестиционно предложение 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Настоящият Междинен преглед на значимите проблеми в управлението на 

водите в Западнобеломорски район за басейново управление е изготвен в 

изпълнение на изискванията на Закона за водите, Глава 10 „Управление на водите”, 

раздел IV „Характеризиране на района за басейново управление на водите” и се обявява 

на обществеността съгласно изискванията на чл. 168б, ал. 1, т. 2 от Закона за водите, чл. 

14, т. 1б от Рамковата Директива за водите (2000/60/ЕС) и Графика за консултиране с 

обществеността при изготвяне на Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) за 

Западнобеломорски район. Същият е етап от актуализацията на ПУРБ в ЗБР (2016-

2021г.).  

Междинният преглед на значимите проблеми в управлението на водите има 

важно стратегическо значение за всички речни басейни. Същият има за цел да 

представи за обсъждане на обществеността  установените значими проблеми в 

управлението на речните басейни и изпълнението на Програмата от мерки в ПУРБ в 

Западнобеломорски район за басейново управление (ЗБРБУ) за периода 2010-2015г. 

Последващите консултации ще намерят отражение при актуализацията на Плана за 

периода 2016-2021г. 

Този документ осигурява актуализирана информация по основни речни басейни 

за характеристиката на речния басейн и водните тела в Западнобеломорски район, които 

са в риск да не достигнат добро състояние на водите до 2015г., както и необходимите 

мерки за достигане на екологичните цели. 

 

2. УЧАСТИЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА 
 

При разработването, извършването на прегледа и актуализирането на Плановете 

за управление на речните басейни участието на обществеността е особено важно, което 

е и в основата на изпълнението на РДВ. Европейските граждани следва да играят 

ключова роля в прилагането на РДВ. Директивата призовава обществеността да бъде 

информирана и включена в изготвянето на Планове за управление на речните басейни, 

които идентифицират мерки за подобряване на качеството на водите. Общественият 

принос ще подпомогне държавите-членки да балансират екологичните, икономическите 

и социалните приоритети в тези планове. Участие на обществеността означава 

предоставяне на възможност на обществеността и на заинтересованите страни да 

повлияят на резултатите от Плановете и в последствие на работните процеси. 
Участието се осъществява чрез механизми за обществени обсъждания, които 

правителствените органи използват за консултации с хората и заинтересованите 

организации (заинтересованите страни), за да извлекат полза от техните знания и опит и 

съвместно да разработят решения на проблемите. Обществените обсъждания могат да 

бъдат или писмени, която е основната форма на комуникация, или устни, при които 

представители на обществеността и на заинтересовани страни обсъждат въпроси в 

открита среща с властите. Това води до съвместно вземане на решения, при което двете 

страни съвместно носят отговорност за резултатите от даден план.  



  
 

Междинен преглед на значимите проблеми при управлението на водите в 

Западнобеломорски район за басейново управление – Благоевград 

 

 
 

 Басейнова дирекция Западнобеломорски район                          5 

 

С цел да се гарантира участието на обществеността и заинтересованите страни 

при създаването и актуализирането на плановете за управление на речните басейни, в 

директивата се признава необходимостта на обществеността да се предоставя 

подходяща информация за планираните мерки преди приемането на окончателните 

решения по мерките. Освен това, следва да се осигури достъп до всички работни 

документи и информации, използвани при разработването на ПУРБ. След въвеждането 

на плана, органите трябва да докладват на обществеността и на заинтересованите страни 

за напредъка по неговото прилагане.  

Що се отнася до многобройните международни райони на речни басейни в 

Европа, обществените обсъждания следва да преминат отвъд границите на държавите-

членки и да обхванат и някои съседни държави. Обществените обсъждания могат да 

играят важна роля, като спомагат за идентифицирането на основните дейности, които 

оказват въздействие върху повърхностните и подземните води. В допълнение, 

публичните дискусии могат да повишат осведомеността за ключови проблеми, които 

оказват влияние върху водната околна среда и начините за тяхното решаване. След като 

бъдат идентифицирани характеристиките на даден басейн, анализът на значимите 

проблеми при управлението на водите и възможните мерки за тяхното отстраняване, ще 

бъдат ключовите елементи от проекта на Плана за управление. 

Вземането на решение какво да се прави  със значимите проблеми за управление 

на водите не е нещо, което ние можем да направим сами. Ние се нуждаем от това всички 

сектори и общности,  да изиграят своята роля, и да ни помогнат да разберем какви ще 

бъдат най-добрите действия. Ние сега работим по преразглеждане и актуализиране на 

Плановете за  управление на речните басейни и ще публикуваме ревизираните Планове 

през декември 2015 г. Този документ показва предизвикателствата и възможностите за 

избора на  някои от най-важните решения, които трябва да бъдат направени през 

следващите няколко години. Тези решения ще помогнат да се определят целите за 

подобряване на водната среда и колко бързо те ще бъдат постигнати. Плановете ще 

обясняват как се вземат решения, засягащи   водната среда. Те са важни, защото ще 

покажат на бизнеса, ползвателите на вода и организациите, какво те трябва да направят. 

Плановете няма да бъдът пълен и подробен списък на действията. Вместо това, те ще 

осигурят основа за съгласуване на други подробни работни планове. Актуализираните 

планове ще вземат предвид по-широките въпроси за водата, като наводнения, 

изменението на климата и засушаването, които са в някои случаи, управлявани с 

помощта на други, по-подробни планове. Работата е в ход, за да се подготвят и Планове 

за управление на риска от наводнения. Много от въпросите, определени в този 

документ, са от значение за риска от наводнения и ние ще работим с нашите партньори, 

за да се координират действията на двата плана. 

 

Какво е направено? 

При разработването, извършването на прегледа и актуализирането на Плановете 

за управление на речните басейни се осигурява информация на обществеността за 

планираните мерки и достигнатите резултати от тяхното прилагане. Това се 

регламентира от Закона за водите (чл. 168 а). Насърчаването на обществеността в 

процеса на изготвянето на ПУРБ  е заложено и в ЕРДВ (чл. 14), която Р България е 

ратифицирала. Достигането и поддържането на добро състояние на водите към 2015 

година, като основната цел на първия ПУРБ може да се постигне при гарантирана 

ангажираност от страна на всички заинтересовани страни и широката общественост.  
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Басейнова дирекция Западнобеломорски район предостави информация свързана 

с разработването на ПУРБ по няколко начина. Подробна информация за разработването 

на всички етапи на плана се предоставяше на заседанията на Басейновия съвет към БД 

ЗБР, чрез интернет страницата на дирекцията (www.wabd.bg), чрез консултации със 

заинтересованите страни, обществени обсъждания, регионалните и национални медии, 

конференции, образователни програми и открити уроци.  

След публикуването на проекта на ПУРБ  са проведени пет обсъждания със 

заинтересованите страни, три от които бяха по проект “Консултации със 

заинтересованите страни”, финансиран от Оперативна програма “Околна среда 2007 – 

2013г.”.  

В периода 24-26.08.2010г.  експерти от БДЗБР Благоевград посещават  общините  

Симитли,  Рила, Сапарева баня и Земен по поречието на р.Струма  и   общините Доспат, 

Сатовча, Гоце Делчев,   Банско и Якоруда  по поречието на р.Места. Проведени са  

работни  срещи с отговорни представители на  общинските администрации по места  за 

отчитане на напредъка и проблемите при изпълнението на Програмата от мерките. За 

всички тези общини основен проблем е липсата на финансиране, поради приоритетното 

финансиране на големите общини, което поставя под въпрос изпълнението на 

заложените мерки в съответните срокове. Съществен проблем е  липсата на готовност и 

административен капацитет от страна на общините за поемане на ангажиментите, 

произтичащи от измененията на Закона за водите. 

В изпълнение на изискванията на чл.15.3 от Рамковата директива за водите за 

докладване пред Европейската комисия прогреса в прилагането на Програмите от мерки 

за подобряване на състоянието на водите, включени в Плановете за управление на 

речните басейни БДЗБР – Благоевград изготви доклад за изпълнение на Програмите от 

мерки в ПУРБ на ЗБР и докладването им пред ЕК по ОС. Докладът е публикуван на 

интернет страницата на дирекцията за запознаването на обществеността с планираните 

мерки и тяхната реализация на адрес: http://www.wabd.bg/bg/docs/plans/PURB_report.pdf. 

Изготвени са Годишни доклади за 2011г., 2012г. и 2013г. по наблюдението и 

контрола при прилагането на ПУРБ в Западнобеломорски район за басейново 

управление, включително на мерките за предотвратяване, намаляване или отстраняване 

на екологичните щети в резултат от прилагането на Плана във връзка с  изпълнение на 

условията в Решение по Екологична оценка №3-2/2009г. на ПУРБ на 

Западнобеломорски район за басейново управление. Докладите са публикувани на 

интернет страницата на БДЗБР – Благоевград: www.wabd.bg. 

През декември 2012г. са публикувани на интернет страницата на дирекцията 

(www.wabd.bg) и подложени на обществена консултация изготвените от БДЗБР График 

и работна програма за актуализацията на Плана за управление на речните басейни в 

Западнобеломорски район за басейново управление за втория планов период 2016-

2021г. 

Съгласно изискванията на  чл. 153 от Закона за водите към БДЗБР е създаден  

Басейнов съвет (БС), който е държавно - обществена консултативна комисия за 

подпомагане дейността на басейновата дирекция (чл. 156 (1) от ЗВ). Два пъти годишно 

БДЗБР - Благоевград организира и  провежда редовни заседания на БС. Дневният ред на 

заседанията включва представяне на напредъка по разработването и актуализацията на 

ПУРБ, както и се взимат решения за проблеми, свързани с управлението на водите.  

 

 

 

http://www.wabd.bg/
http://www.wabd.bg/bg/docs/plans/PURB_report.pdf
http://www.wabd.bg/
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3. СТРУКТУРА НА ДОКУМЕНТА, РЪКОВОДСТВО ПО СЕКТОРИ 

 
В Западнобеломорски район за басейново управление, натискът, който се оказва 

върхо водните тела може да се подраздели на няколко основни групи, а именно: 

● водоползване (изземване на води); 

● морфологични изменения; 

● замърсяване от точкови източници; 

● замърсяване от дифузни източници; 

● друг вид натиск. 

 

В настоящия доклад (в Приложение № 1) са представени видовете натиск, 

произтичащ в съответните сектори, които влияят върху състоянието на водите в 

Западнобеломорски район за басейново управление. Като значими сектори са 

определени ВиК-секторът, хидроенергетиката, селското стопанство, индустрията, 

хидростроителство и защита от наводнения, минна дейност. 

 

4. ВОДАТА – ЖИЗНЕНОВАЖЕН РЕСУРС 
 

Водата е живот! Водата е от съществено значение за живота на нашата планета. 

Нашите екосистеми, обществото и икономиката ни — те всички се нуждаят от чиста 

прясна вода в достатъчни количества, за да се развиват нормално. Водните ресурси 

обаче се намират под все по-голям натиск в много части на света, като България не 

прави изключение. Трябва да подобрим начина, по който употребяваме и управляваме 

водните си ресурси, ако искаме да продължим да се ползваме от жизненоважните 

услуги, предоставени от нашите водни екосистеми.  

Водата  играе основна роля и в регулирането на климатичния  цикъл. Нуждаем се 

от чиста, годна за ползване вода всеки ден: за пиене, къпане, готвене и производството 

на много стоки и услуги. Опазването на водните ресурси и гарантирането на техните 

екологични качества е крайъгълен камък на политиката на Европейския съюз (ЕС) за 

опазаване на околната среда. Въведена през 2000г., Рамковата директива за водите 

(РДВ) беше първата директива, възприела интегрален, екосистемен подход към тази 

задача: опазване на водните екосистеми по отношение на качеството на водите, 

количеството им и тяхната роля като местообитания. Без вода не бихме могли да 

съществуваме. Водата е жизнено важна за живота – не само за човешкия живот, но и за 

всички форми на живот на Земята. A здравословната водна среда е от жизнено важно 

значение за по-добро бъдеще: бъдеще, в което има достатъчно вода, за да се поддържа 

социалното развитие и устойчив  растеж на екосистемите. Чрез здравословната водна 

среда, ние ще уважим истинската стойност на водата и ще признаем нейната 

жизненоважна роля в подпомагането на човешкия живот и поминък.  Това е един свят, 

където всеки човек  ще има достатъчно безопасна, достъпна и чиста вода, за да води 

здравословен и продуктивен живот. Това е свят, където общностите ще са защитени от 

недостиг на храна, суша, свлачища, ерозия, и болести, предаващи се чрез водата.  

Водите на България – повърхностни и подземни, са ценен природен ресурс. Те са 

естествен компонент на околната среда, жизнено необходим за живите организми.  

Водата има важно значение за здравеопазването, селското стопанстно и 

съхранението на биологичното разнообразие и екосистемите. Водните ресурси се 
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използват за питейно водоснабдяване, рибовъдство, напояване, рекреация и туризъм, 

промишленост и енергодобив. 

През последните години, с развитие на пазарното стопанство, нуждите от 

достатъчни количества качествена вода непрекъснато нарастват. Това прави опазването 

на водните ресурси за провеждане на всички значими социални и икономически 

дейности основна обществена грижа. 

 

Изменение на климата 

Глобалното затопляне доведе и ще продължава да води до увеличаване на 

екстремните метеорологични явления (като наводнения, суша, обилни валежи, горещи 

вълни и горски пожари), проблеми с наличността на водни ресурси, изчезване на 

ледници и покачване на морското равнище, промени в структурата на разпространение 

и дори изчезване на фауна и флора, болести и вредители по растенията, недостиг на 

храна и питейна вода, засилване на фотохимичния смог, причиняващ здравословни 

проблеми, и миграция на хора, бягащи от тези опасности. Науката показва, че рисковете 

от необратима и катастрофална промяна силно ще се увеличат, ако глобалното 

затопляне се повиши с повече от 2°C в сравнение с нивата преди индустриализацията.  

Изменението на климата е едно от най-големите предизвикателства пред 

човечеството през идните години. Повишаването на температурите, топенето на 

ледниците и все по-честите суши и наводнения са все доказателства, че изменението на 

климата реално се случва. Рисковете за цялата планета и за бъдещите поколения са 

колосални и трябва да предприемем спешни действия. От няколко години Европейският 

съюз (ЕС) се е ангажирал да се справи с изменението на климата на вътрешно и 

международно равнище и е поставил този ангажимент в челните места в дневния ред на 

ЕС, както е отразено и в европейската политика в областта на изменението на климата. 

В действителност, ЕС е предприел действия за ограничаване на емисиите от парникови 

газове във всички сфери на своята дейност в стремежа си да постигне следните цели: 

консумирането на по-малко замърсяваща енергия по по-ефективен начин, създаването 

на възможности за по-чист и по-балансиран транспорт, възлагането на по-големи 

екологични отговорности пред фирмите, без с това да компрометира тяхната 

конкурентоспособност, обезпечаването на екологосъобразно планиране за използването 

на земята и селското стопанство и създаването на условия, допринасящи за научни 

изследвания и иновации. 

Действията за адаптиране към изменението на климата варират от леки и 

нескъпоструващи мерки (опазване на водните ресурси,  използване на устойчиви на 

суша сортове, обществено планиране и повишаване на информираността на 

обществеността), до скъпоструващи защитни мерки и мерки за преместване 

(увеличаване височината на диги, преместване на пристанища, промишлености и хора 

далеч от ниско разположени крайбрежни зони и алувиални долини). През април 2013г. 

беше създадена стратегия на ЕС за адаптиране към изменението на климата, за да се 

насърчава по-добрата координация и обмен на информация между държавите членки и 

да се засили интегрирането на съображенията от значение във всички съответни 

политики на ЕС. 

Изменението на климата се случва сега: температурите се повишават, валежните 

профили се сменят, глетчeрите и снеговете се топят и глобалното средно ниво на 

океаните и моретата се покачва. Очаква се тези промени да продължат, а екстремните 

метеорологични събития, водещи до риск от наводнения и суши, да станат по-чести и 

интензивни. Аспектите на уязвимост и въздействието върху природата, икономиката и 
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здравето на човека са различни в отделните региони, територии и икономически сектори 

в Европа. Водните екосистеми имат много функции: филтриране, разреждане и 

складиране на сладка вода; предотвратяване на наводнения, поддържане на 

микроклиматичното равновесие и запазване на биологичното разнообразие. Опазването 

на толкова мултифункционални ползи изисква съответно по-широка перспектива. То 

изисква интегрирането на политиките за приспособяване към изменението на 

климата и биологичното разнообразие със секторни политики.  
 
 

5. УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ ПО РЕЧНИ БАСЕЙНИ 
 

Европейското и национално законодателство, свързано с управлението на водите 

е представено в Приложение №2. 

Интегрираното управление на водните ресурси е подход, който координира 

развитието на управлението на водите, земята и жизненоважните екосистеми. 

Директива за водите 2000/60/ЕС установява иновационен подход за управление на 

водите, основан на речните басейни, естествените географски и хидроложки единици и 

определя специфични крайни срокове, в които държавите членки на Европейския съюз 

трябва да постигнат амбициозни екологични цели за водните екосистеми. Директивата 

обхваща повърхностните води, преходните води, крайбрежните води и подземните 

води.  

Целта на Директивата е да установи обща рамка за опазване на всички 

води, включвайки повърхностни и подземни води, преходни и крайбрежни води, 

при което се достигат: 
 Предотвратяване на по-нататъшно влошаване, защита и подобряване на 

състоянието на водните ресурси; 

 Подкрепя устойчивата употреба на водите, базирайки се на дългосрочна 

защита на водните ресурси; 

 Цели повишена защита и подобрение на водните екосистеми, използвайки 

специфични мерки за прогресивно намаление на отпадъчните води, емисиите и 

загубите от приоритетни вещества, както и прекратяването или постепенното 

преустановяване на изпускането на отпадъчни води, емисиите и загубите от 

приоритетни опасни вещества; 

 Допринася за смекчаване на последствията от наводнения и суши; 

 Обща цел –достигането на добро състояние на всички води до 2015г. 

Водите на територията на Република България се управляват като 

общонационален неделим природен ресурс.  

Съгласно Закона за водите на Република България всички води и водни обекти се 

опазват от изтощаване, замърсяване и увреждане с цел поддържане на необходимото 

количество и качество на водите и здравословна околна среда, съхраняване на 

екосистемите, запазване на ландшафта и предотвратяване на стопански щети. 

Управлението на водите включва дейностите по използване, опазване и 

възстановяване на водите, както и дейностите по предпазването от вредното им 

въздействие. 

Основен инструмент за управлението на водите в Западнобеломорски район за 

басейново управление е Планът за управление на речните басейни. 

Съгласно ЕРДВ в речни басейни, които пресичат държавни граници на страни-

членки на ЕС е  необходимо да се идентифицират трансграничните повърхностни и 

http://www.eea.europa.eu/bg/themes/climate
http://www.eea.europa.eu/bg/themes/climate
http://www.eea.europa.eu/bg/themes/biodiversity


  
 

Междинен преглед на значимите проблеми при управлението на водите в 

Западнобеломорски район за басейново управление – Благоевград 

 

 
 

 Басейнова дирекция Западнобеломорски район                          10 

 

подземни водни тела, които да бъдат обект на интегрирано управление в рамките на 

общи и съгласувани ПУРБ. 

 

 

6. ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО 

УПРАВЛЕНИЕ 
 

Западнобеломорски район за басейново управление на водите (ЗБР) обхваща 

водосборните области на основните реки Струма, Места и Доспат, представени на Карта 

№1. И трите реки са трансгранични и преминават през държавната граница на Р 

България с Р Гърция, на чиято територия се вливат в Бяло море.  

Реките Струмешница и Лебница (притоци на река Струма от първи порядък ) са 

трансгранични между Р България и Р Македония. 

Река Драговищица (приток на Струма от първи порядък ) е трансгранична между 

Р България и Р Сърбия. 
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Карта №1. Основни речни басейни в Западнобеломорски район 

 

 

Управлението на трансграничните повърхностни и подземни водни тела е 

предмет на двустранни споразумения с Р Гърция, Р Македония и Р Сърбия, свързани с 

използването на повърхностните и подземните води, предотвратяване на тяхното 

замърсяване и всякакви други мерки, свързани с опазване и подобряване на състоянието 

им.  В този смисъл определянето и характеризирането на трансграничните 
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повърхностни и подземни водни тела в Западнобеломорски район в съчетание с  

прилагане на принципите и изискванията на ЕРДВ, разбиране на правните, социално-

икономически, институционални и екологични аспекти на държавите, споделящи 

ресурсите на повърхностните и подземни води, е от решаващо значение.  

6.1. Характеризиране на повърхностните водни тела в 

Западнобеломорски район за басейново управление  
 

Западнобеломорският район за басейново управление се характеризира с редица 

екологични особености, отличаващи го от останалите басейнови райони на Р България. 

Той е с най-добре представени алпийски и планински типове реки и езера, 

принадлежащи към екорегион № 7 (Източни Балкани).  

Типични са голямото количество малки и средни реки с бързи течения (поради 

значителните наклони) обикновено в полупланинската чакълеста зона и почти пълната 

липса на равнинни речни участъци. Някои притоци на Струма и Места имат сезонен 

пресъхващ характер. Други особености на Западнобеломорския район за басейново 

управление (ЗБР) са широкото присъствие на големи и малки карстови извори и изворни 

екосистеми (извори „Язо”, „Топлика”, извор на р. Петровска и др.), както и 

значителното подземно подхранване на някои речни участъци (река Арката, части от 

Струма и др.). Най-добре в Р България в ЗБР са представени високопланинските 

глациални езера от тип L1 в Рила и Пирин, докато в по-ниските височинни зони 

съществуват ограничен брой язовири и почти пълна липса на естествени езера (с 

изключение на Чокльово блато). 

В Западнобеломорски район за басейново управление са определени две 

категории повърхностни води: категория „реки” и категория „езера”. 

След влизането в сила на ПУРБ в Западнобеломорски район за басейново 

управление (2010-2015г.) е извършена промяна в представената в плана типология и са 

идентифицирани нови типове повърхностни водни тела категория „реки” и категория 

„езера”. 

Границите на водните тела (ВТ) са съобразени с границите на типовете 

определени по тема „Определяне на референтни условия и максимален екологичен 

потенциал за типовете повърхностни води (реки и езера) на територията на Р България”. 

При определяне на типологията на повърхностните води, категория „реки” и 

категория „езера” е използвана „Система Б” от приложение ІІ на Рамковата директива за 

водите 2000/60/ЕС. 

Основна цел на промяната в типологията (редуциране на типовете повърхностни 

води тела от ПУРБ) е да се уеднакви подхода между четирите басейнови района за 

управление на водите, тъй като в момента съгласно публикуваните в ПУРБ липсва 

синхронизация при идентифициране на различните типове води в рамките на двата еко-

региона.  

Eкспертите, изпълнители на обществени поръчки в рамките на Оперативна 

програма „Околна среда” споделят мнение, че повечето индивидуални басейнови 

типове са преекспонирани и нямат теоретична и практична хидроморфологична и 

хидробиологична научна основа. Намяляването и унифицирането на общия брой типове 

ВТ преди началото на валидацията е базирано на хидроморфоложката система на 

Росген-Силви и на класическото височинно хидробиоложко зониране - пъстървова, 
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кефалово-мрянова и шаранова зони (концепцията за непрекъснатостта и цялостта на 

реката и нейните производни). 

Всички изменения почиват на солиден анализ на задължителните биологични и 

хидроморфологични елементи (в някои изолирани случаи и на физикохимични 

елементи). Поради постепенните зони на преход, характерни между редица от типовете 

ще трябва допълнително да се верифицират всички граници на речните типове. 

Типологията при повърхностните стоящи води – категория „езера” е по-слабо 

развита в сравнение с речната типология поради недостатъчните биологични данни и 

поради преобладаващия дял на силно модифицираните водни тела в тази категория 

води. Язовирите (СМВТ) и изкуствените водни тела (ИВТ) са над 90 % от общия брой 

на повърхностните стоящи води – категория „езера” идентифицирани в България. 

 Диференцирането на ВТ в БД ЗБР – Благоевград по типове е извършено въз 

основа на стойностите на задължителни и незадължителни фактори или въз основа на 

комбинация от тях, необходими, за да се осигури определянето на специфични за всеки 

тип биологични референтни условия. Използвани са два вида показатели – 

задължителни и избираеми, посочени в Приложение № 3. 

 

След приложеното редуциране на типовете повърхностни водни тела категория 

„реки”, дванайсетте типа публикувани в ПУРБ на Западнобеломорски район за 

басейново управление са разпределени в нови шест типа, представени в Приложение 

№4. 

 

Повърхностните водни тела категория „реки” в Западнобеломорски район са 

идентифицирани в 6 типа (описани в Таблица №1) по речни басейни: 

 

Таблица №1. Повърхностните водни тела категория „реки” по речни 

басейни в БДЗБР – Благоевград 

 

№ Тип водно тяло  

категория „реки” 

Брой 

водни 

тела 

 

категори

я „реки”  

Брой водни 

тела 

категория 

„реки” в 

речен басейн 

Струма 

Брой водни 

тела категория 

„реки” в речен 

басейн Места 

Брой водни  

тела 

категория 

„реки” в 

речен басейн 

Доспат 

1 R1 - алпийски тип 5 4 1 0 

2 R3 - планински тип 40 17 18 5 

3 R5 - полупланински 

тип 

53 36 17 0 

4 R13 – тип малки и 

средни равнинни 

реки 

4 3 1 0 

5 R14 – тип субсреди-

земноморски малки 

и средни 

(пресъхващи) реки 

12 12 0 0 

6 R15 – тип карстови 

реки 

2 1 1 0 

  116 73 38 5 
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След приложеното редуциране на типовете повърхностни водни тела категория 

„приравнени към река”, и категория „езеро”, публикувани в ПУРБ на 

Западнобеломорски район за басейново управление са разпределени в нови пет типа, 

представени в Приложение №5. 

Повърхностните водни тела категория „езера” в Западнобеломорски район са 

идентифицирани в 5 типа (описани в Таблица №2) по речни басейни: 

 

Таблица № 2. Повърхностните водни тела категория „езера” по речни 

басейни в БДЗБР – Благоевград 

 

№  

 

Тип водно тяло 

категория 

„езера” 

 

 

 

Брой 

водни тела 

категория 

„езера” 

Брой водни 

тела 

категория 

„езера” в 

речен басейн 

Струма 

Брой водни 

тела 

категория 

„езера” в 

речен басейн 

Места 

Брой водни  

тела категория 

„езера” в речен  

басейн  

Доспат 

1 L1 – алпийски 

езера 

5 3 2 0 

2 L3 – планински 

езера 

2 1 0 1 

3 L4 – равнинни и 

полупланински 

естествени езера 

и блата  

1 1 0 0 

4 L11 – големи 

дълбоки язовири 

1 0 0 1 

5 L13 – средни и 

малки 

полупланински 

язовири 

7 7 0 0 

  16 12 2 2 

Типовете повърхностни водни тела в Басейнова дирекция Западнобеломорски 

район са представени в Приложение №6 и Карта №2: 
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Карта №2. Типове повърхностни водни тела в Западнобеломорски район за 

басейново управление 

6.2.  Характеризиране на подземните водни тела 
 

Подземните води са един от ключовите елементи на РДВ, като се засягат основно 

целите за количественото и химичното им състояние. 

Предвид етажното разположение на водоносните формации и разчленения релеф, 

както и пъстрата мозайка от геоложки формации в Западнобеломолски район, контурите 
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на подземните водни тела са разположени в 5 слоя, без да се следи строга стратиграфска 

последователност. 

В Западнобеломорски район за басейново управление са идентифицирани 39 

броя подземни водни тела, представени в Приложение №7.  

 

 

7. КАК ОБЩЕСТВЕНОСТТА ПОМАГА ЗА ОФОРМЯНЕТО НА 

ТОЗИ ДОКУМЕНТ 

Изготвеният Междинен преглед на значимите проблеми в управлението на 

водите в Западнобеломорски район за басейново управление ще бъде публикуван на 

интернет страницата на БДЗБР – Благоевград www.wabd.bg и на интернет страницата на 

Министерство на околната среда и водите (МОСВ) www.moew.government.bg и 

предоставен за обсъждане на обществеността, включително на водоползвателите, за 

консултации и писмени становища за срок от 6 месеца. Представените становища ще 

бъдат взети предвид при актуализацията на ПУРБ. 

 

8. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОДХОДЯЩИТЕ ЦЕЛИ 
 

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

водните тела по следния начин: 

 

 Водни тела 
Екологична цел, съгласно чл. 4 на 

РДВ 

Повърхностни водни тела 
Добро екологично и добро химично 

състояние 

Силно модифицирани повърхностни 

водни тела 

Добър екологичен и добър химичен 

потенциал  

 

В ПУРБ на ЗБР са разписани следните екологични цели за всички повърхностни 

водни тела:  

 Запазване, подобряване и възстановяване на доброто състояние; 

 Запазване, подобряване и достигане на добър потенциал за 

силномодифицираните повърхностни водни тела.  

 

 

Екологични цели за подземните водни тела съгласно Рамковата директива за 

водите са: 

 Прилагане на специфични мерки за предотвратяване и контрол на 

замърсяването на подземните води и предотвратяване влошаването на 

състоянието на всички водни обекти на подземните води; 

 Опазване, подобряване и възстановяване на всички подземни водни 

обекти, осигуряване баланс между водовземането и подхранването на 

подземните води, с цел постигане на доброто състояние на подземните води; 

http://www.wabd.bg/
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 Идентифициране и насочване в обратна посока на всяка значима и 

устойчива тенденция за повишаване на концентрацията на замърсители. 

 

9. ОЦЕНКА НА ПОЛЗИТЕ 
 

Необходимо е да подобрим начина, по който употребяваме и управляваме 

водните си ресурси, ако искаме да продължим да се ползваме от жизненоважните 

услуги, предоставени от нашите водни екосистеми. Чистата, здравословна и правилно 

функционираща водна среда предоставя на обществото редица ползи - чиста вода за 

пиене, домакинствата, индустрията и селското стопанство. Значимите проблеми в 

управлението на водите могат да влошат качеството на водната среда и да  намалят 

ползите за обществото - икономически ползи или ползи, свързани с повишаване на 

благосъстоянието. 

Събирането и анализирането на информация за ползите от опазването и 

подобряването на водната среда (водните тела) ще помогне за определяне на 

състоянието на водите в Западнобеломорски район за басейново управление. 

Субектите и секторите, които получават икономически ползи или ползи, 

свързани с повишаване на благосъстоянието са изброени в Приложение №8. 

 

10. ОЦЕНКА НА РИСКА 
 

Необходимостта от анализ на натиска и въздействията е предвидена в член 5 от 

РДВ за всеки район на басейново управление. 

Анализът на натиска и въздействието от антропогенните дейности върху 

повърхностните и подземните води се извършва като елемент от актуализацията на 

характеристиките на басейновите райони (чл. 156л от Закона за водите) във връзка с 

актуализацията на ПУРБ.  

Прегледът на видовете натиск и въздействията идентифицира водните тела 

(повърхностни и подземни), които не постигат или са изправени пред риск от 

непостигане на поставената цел.  

Източниците на информация, използвани в процеса на изготвяне на настоящия 

Междинен преглед на значимите проблеми при управлението на водите в БДЗБР – 

Благоевград са следните: 

 Данни от Националната система за мониторинг на водите: биологичен, 

физико-химичен и хидроморфологичен мониторинг за повърхностни водни 

тела и количествен и химичен мониторинг за подземни водни тела за периода  

2010 – 2013г.; 

 Данни от проведени проучвания на биологичните елементи за качество (БЕК) 

и подкрепящите физико-химични елементи за качество (ФХЕК) за 

валидиране на референтните условия в периода 2010 – 2013г.; 

 Данни от проведения контрол по издадените разрешителни по Закона за 

водите и комплексни разрешителни по Закона за опазване на околната среда; 

 Анализи от собствен мониторинг и контролна дейност във връзка с 

водоползване и ползване на водни обекти - за периода 2010 – 2013г.;  

 Данни от проведения радиологичен мониторинг  - за периода 2008 – 2012г.; 
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 Данни от CORINE land cover, 2006г.;  

 Данни за прилаганите препарати за растителна защита и торове (от ОДБХ) - 

за периода 2008 – 2012г.; 

 Данни за податливостта на почвите към ерозия; 

 Данни за депата за отпадъци, в т.ч. данни от собствен мониторинг - за 

периода 2010 – 2013г.;  

 Резултати от проведената инвентаризация на емисиите, заустванията и 

загубите на  приоритетни и приоритетно опасни вещества; 

 Данни за селскостопански дейности към 2010г. (животновъдство и 

растениевъдство) – информация представена от Министерство на 

земеделието и храните (МЗХ); 

 Данни за регламентирани и нерегламентирани депа/сметища за отпадъци - 

информация предоставена от Регионалните инспекции по околна среда и 

водите (РИОСВ); 

 Данни за наличие на складове за пестициди и ББ кубове. 
 

Основните етапи, следвани в процеса на оценката на риска на повърхностните и 

подземни водни тела са следните: 

 Идентифициране на движещите сили и видовете натиск; 

 Идентифициране на значимите видове натиск; 

 Оценка на въздействията и оценка на състоянието на водните тела; 

 Оценка на вероятността от непостигане на целите (оценка на риска). 
 
 

10.1. Оценка на риска на повърхностните водни тела  
 

Прегледът на видовете натиск и въздействията върху повърхностните водни тела 

в ЗБР идентифицира водните тела, които не постигат или са изправени пред риск от 

непостигане на поставената цел. 

 
За направения преглед и идентифициране на значимия натиск на повърхностните 

водни тела в ЗБР е използван съгласуван между четирите басейнови дирекции подход. 

В процеса на изготвяне на настоящия Междинен преглед на значимите проблеми 

при управлението на водите в БДЗБР – Благоевград се извърши идентифициране на 

видовете натиск за всички повърхностни водни тела –122 бр. водни тела категория 

„реки” и „приравнени към реки” и 10 бр. водни тела категория „езера”. Анализира се 

значимостта на идентифицирания натиск (по съгласувания  подход, и критериите за 

значимост, посочени в Приложение №9) и въздействието на антропогенните дейности 

върху състоянието на повърхностните води. 

 

 

10.1.2. Подход за провеждане на анализ на натиска и въздействието от 

антропогенните дейности върху състоянието на повърхностните водни тела. 

 

 Фактори на натиск 

Факторите на антропогенен натиск върху повърхностните води, които са 

разглеждани при анализа, са съобразно проекто – ръководството за докладване на 
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вторите ПУРБ. Annex 1: List of drivers, pressures and impact и са представени в 

Приложение №10  

Факторите на натиск, по които на този етап са налични данни и е уточнен 

механизъм за анализ, са: 

 Значителни точкови източници на замърсяване: 

- градски пречиствателни станции за отпадъчни води; 

- градски канализации; 

- индустриални източници на отпадъчни води; 

- животновъдни ферми; 

- аквакултури. 

 

 Значителни дифузни източници на замърсяване: 

- земеделски практики; 

- населени места без изградена канализационна система; 

- горско-стопански дейности; 

- депа за отпадъци, без изолираща подложна повърхност и дренажна 

система; 

- замърсяване от подземни води в зони на смесване с повърхностните води; 

- замърсени индустриални терени от минали екологични щети; 

- почвена ерозия и абразия на бреговете; 

- аквакултури. 

 

  Значителни места на водоползване; 

 

 Значителни морфологични изменения; 

- корекции на реки ; 

- миграционни бариери - прагове и бентове; 

- дейности по укрепване на бреговете; 

- добив на инертни материали; 

  

 Регулация на оттока: 

-  Завиряване (язовири); 

- Хидротехнически съоръжения, хидроенергийни съоръжения (ВЕЦ); 

 

 Други фактори на натиск: 

- Развитие на инвазивни видове; 

- Други. 

Анализът на повърхностните води от категория „реки“ се извърши по водни тела 

в рамките на отделните речни басейни, на база идентифицирани сходен натиск и 

въздействие върху водите. 

Анализът на повърхностните води от категория „езера“ се извършва за всяко 

отделно водно тяло. Язовири изградени на река, във всички случаи, когато язовира е 

обособен като отделно водно тяло, са предварително идентифицирани като силно 

модифицирани водни тела (СМВТ). 
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За всяко водно тяло се извършва преглед на данните от мониторинга на БЕК и 

ФХЕК, както и на отделните фактори на натиск, съобразно наличната информация, 

както следва: 

1. Точкови източници на замърсяване: 

- наличие на значими точкови източници на натиск (идентифициране); 

- констатирано превишаване на индивидуални емисионни ограничения 

(ИЕО) по показатели, 

- анализ на емитирания товар на замърсяване по вещества и показатели – от 

един или повече емитери в разглеждания участък; 

- анализ на изменението на емитирания товар на замърсяване по вещества и 

показатели за отделните емитери през разглеждания период (2010-2013г.) 

- при необходимост – сравнение на увеличаването на товара по 

показателите, за които има констатирано превишаване на ИЕО с товара при спазване на 

ИЕО – за преценка относно необходимостта от преразглеждане на разрешителни за 

заустване, с цел постигане на добро състояние / потенциал.  

За подбор на съответните замърсители на ниво речен басейн се прилага 

подходът, съобразно т. 3.5. от Ръководство № 3 към РДВ. 

 

2. Дифузни източници на замърсяване: 

- Преглед на характера на земеползване и идентифициране на случаите на 

значим натиск, съобразно критериите по Приложение № 9.  
- Преглед на прилаганите торове и при наличие на данни – анализ на 

количествата торове по видове – във водосбора на разглеждания участък и на 

тенденциите в изменението на количествата прилагани торове за разглеждания период.  

- За целта – при наличие на данни на ниво община, се изчислява процентно 

количеството на прилаганите торове, съобразно процента, който заема водосбора на 

разглеждания участък от общата площ на общината и процента на земеделските земи в 

този район. Данни на по-високо ниво (напр. област) дават твърде голямо приближение, 

обуславящо висока неточност и не са подходящи за целите на анализа. 

- Преглед на данните за използваните препарати за растителна защита и на 

съдържащите се  приоритетни вещества в използваните препарати. Съпоставка с 

данните от проведения мониторинг по идентифицираните приоритетни вещества. 

- Преглед на наличната информация за животновъдни стопанства във 

водосбора на разглеждания участък; при констатирано замърсяване с органични 

вещества и биогенни елементи, анализ на изменението на замърсяването на отделните 

елементи за качество в пространствен аспект спрямо местоположението на съответните 

животновъдни стопанства, при необходимост – иницииране на проучвателен 

мониторинг. 

- Горско-стопански дейности - анализ на данните за прилаганите препарати 

за растителна защита в горите във водосбора на разглеждания участък;  

- Депа за отпадъци, без изолираща подложна повърхност и дренажна 

система – анализ на данните от провеждания собствен мониторинг и сравнение с 

данните по наблюдаваните БЕК и ФХЕК в разглеждания участък. При липса на данни от 

мониторинг относно въздействието от депата за отпадъци – експертна преценка относно 

евентуално негативно въздействие върху състоянието на водното тяло, на база на 

комплексен анализ на общия натиск и констатираните въздействия. 

- Замърсяване от подземни води в зони на смесване с повърхностните води 

– анализ на идентифицираните превишения на стандартите за качество, сравнение със 
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състоянието  на повърхностните води в разглеждания участък/водно тяло и с 

констатирания сумарен натиск от другите фактори по съответните параметри с 

констатирано превишение в подземните води. 

- Замърсяване от индустриални терени вследствие на минали екологични 

щети - анализ на данните от провеждания собствен мониторинг (при наличие на такъв) 

и сравнение с данните по наблюдаваните БЕК и ФХЕК, индикативни за конкретния вид 

натиск, оценка на степента на отклонение от  стандартите за добро състояние. При 

повече от един източник на същия натиск в разглеждания участък, анализ на 

относителното участие на отделните източници на замърсяване. 

- Почвена ерозия – при констатирано повишено съдържание на фосфор и 

/или азот, се извършва преглед на: 

 констатирани случаи на почвена ерозия в разглеждания участък, а когато е 

уместно и в предходни участъци по течението;  

 податливостта на почвите към ерозия; 

 наличните данни от проведения мониторинг на почвите.  

-  Аквакултури – при дейности по отглеждане на аквакултури в язовири: анализ 

на данните от провеждания собствен мониторинг и съпоставка с изменението на 

съответните елементи за качество в предходния и последващия участък от речното 

течение. 

Извършва се съпоставка със сумарния констатиран натиск от други фактори по 

разглежданите елементи за качество.  

 

3.  Значителни места на водоползване: 

В общия случай значителни места на водоползване се определят съобразно 

критериите по Приложение №9. 

 

4. Морфологични изменения и регулация на оттока 
В участъците със значителен натиск, съобразно критериите по Приложение №9 

се извършва преглед на състоянието по съответните БЕК, чувствителни към този тип 

натиск. Анализът на натиска от регулация на оттока включва и данните за осигуряване 

на отток след язовирите, съпътстващо на интерпретацията на данните за БЕК и ФХЕК, 

където е приложимо. 

 

5. Развитие на инвазивни видове – идентифициране на случаите с 

констатирано масово развитие на инвазивен вид. 

 

Дейностите и процесите, които оказват натиск и/или в същото време могат да 

бъдат засегнати от негативното въздействие върху водите са представени в Приложение 

№11. 

 

 

10.1.3. Резултати от прегледа на значимия натиск в Западнобеломорски район за 

басейново управление 

 

Видовете значим натиск, в резултат на които са определени повърхностните 

водни тела в риск от различни дейности и процеси са представени в Приложение №12. 

 

 



  
 

Междинен преглед на значимите проблеми при управлението на водите в 

Западнобеломорски район за басейново управление – Благоевград 

 

 
 

 Басейнова дирекция Западнобеломорски район                          22 

 

10.1.4. Оценка на състоянието на повърхностните водни тела в Западнобеломорски 

район за басейново управление 

 

При изготвянето на оценката на актуалното състояние на повърхностните 

водни тела са използвани наличните данни в БДЗБР – Благоевград за периода 2012-2013 

г. Оценката на състоянието на повърхностните водни тела включва оценка на 

екологичното и оценка на химичното състояние. 

 Оценката на екологичното състояние на повърхностните водни тела категория 

„реки” и категория „езера” включва биологични елементи за качество, физико-химични 

показатели и специфични замърсители оценени по избраните класификационни 

системи, описани в Наредба Н-4 от 14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните 

води. 

Екологичното състояние на повърхностните водни тела е определено чрез по-

лошата от стойностите на резултатите от мониторинга на биологичните и физико-

химичните елементи за качество съобразно разработените типово-специфични 

класификационни системи.  

Оценката на екологичното състояние на повърхностните водни тела по речни 

басейни е дадена в Таблици с №№3, 4 и 5 и Карти с №№3, 4 и 5, както следва:  

 Обобщената оценка за екологичното състояние на повърхностните водни 

тела в басейна на река Струма е дадена в Таблица №3 и Карта №3. 

 

Таблица №3. Оценка на екологичното състояние на повърхностните водни 

тела категория „реки” в басейна на река Струма 

 

Състояние на 

повърхностните водни тела  
Оценка по ПУРБ Обща оценка за 2013 г. 

много добро 0 5 

добро 35 37 

умерено 28 19 

незадоволително/лошо 5 10 

лошо/много лошо 9 6 
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Карта №3. Оценка на състоянието на повърхностните водни тела категория „реки” и 

„приравнени към река“ в басейна на река Струма 
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 Обобщената оценка за екологичното състояние на повърхностните водни 

тела в басейна на река Места е дадена в Таблица №4 и Карта №4. 

 

Таблица №4. Оценка на екологичното състояние на повърхностните водни 

тела категория „реки” в басейна на река Места 

 
Състояние на повърхностните 

водни тела  
Оценка по ПУРБ Обща оценка за 2013г. 

много добро 1 1 

добро 16 17 

умерено 14 11 

незадоволително/лошо 2 7 

лошо/мн. лошо 5 2 
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Карта №4. Оценка на състоянието на повърхностните водни тела категория „реки” в 

басейна на река Места 
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 Обобщената оценка за екологичното състояние на повърхностните водни 

тела в басейна на река Доспат е дадена в Таблица №5 и Карта №5. 

 

Таблица №5. Оценка на екологичното състояние на повърхностните водни тела 

категория „реки” и “приравнени към реки” в басейна на река Доспат 

 

Състояние на повърхностните 

водни тела  
Оценка по ПУРБ Обща оценка за 2013 г. 

много добро 0 0 

добро 3 5 

умерено 2 0 

незадоволително/лошо 2 1 

лошо/мн. лошо 0 1 
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Карта №5. Оценка на състоянието на повърхностните водни тела категория 

„реки” и „приравнени към реки” в басейна на река Доспат 



  
 

Междинен преглед на значимите проблеми при управлението на водите в 

Западнобеломорски район за басейново управление – Благоевград 

 

 
 

 Басейнова дирекция Западнобеломорски район                          28 

 

 

10.1.5. Резултати от изготвената оценка на риска на повърхностните водни тела в 

Западнобеломорски район за басейново управление. 

 

Определянето на риска почива върху комплексния анализ на констатираните 

въздействия и значимите фактори на натиск в разглежданите водни тела на база на 

извършения преглед, както и анализ на тенденциите на изменението им за разглеждания 

период. 

Като основни фактори за влошеното екологично състояние („Умерено”, „Лошо” и 

„Много лошо”) са идентифицирани няколко основни форми на атропогенен натиск и 

въздействия. Влошеното екологично състояние, особено „Лошо” и „Много лошо” се 

регистрира на пунктове, където се комбинират няколко основни форми на атропогенен 

натиск и въздействия: замърсяване на водата с отпадъчни води от промишлени райони, с 

биогени и/или разтворени органични вещества от земеделие, животновъдство и населени 

места, както и хидроморфологичен натиск. 

 Оценката на риска се базира на констатираните елементи за качество, 

по които не се постига добро състояние, както и на тенденциите в изменението на 

факторите, обуславящи негативните въздействия, в т.ч.: 

 Условията и сроковете за постигането им, съобразно издадените 

разрешителни за водовземане и ползване на воден обект, съгласно Закона за 

водите, както и на комплексните разрешителни, издадени по реда на Закона за 

опазване на околната среда; 

 Утвърдени програми за прилагане на директивите, относно опазване на 

околната среда, когато се предвиждат действия, свързани с редуциране на натиска 

върху водите; 

 Регионални планове за развитие, когато се предвиждат действия, свързани с 

редуциране на натиска върху водите; 

 Оценка на вероятността от продължаващо във времето асимилиране или 

транспортиране на вече внесени замърсители в околната среда, например от стари 

депа за отпадъци, без изолираща подложна повърхност и дренажна система. 

Водни тела са оценени в риск и при съществуващо добро състояние, при 

идентифициран или очакван натиск, който се очаква да доведе до влошаване на 

състоянието.  

 

Оценката на риска за повърхностните водни тела в ЗБР да не постигнат заложените 

за тях цели е определена в три степени: в риск, вероятно в риск и не в риск (представена в 

Таблица №6). В оценката „вероятно в риск” са включени и повърхностни водни тела, за 

които няма достатъчно информация.  
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Таблица №6. Оценка на риска на повърхностни водни тела категория „реки” и 

категория „езера” в ЗБР 

 

 

Оценка на риска 

Брой ВТ 

категория „реки” 

Брой ВТ 

категория „езера” 

 

Общо брой ВТ 

не в риск 53 14 67 

вероятно в риск 6 0 6 

в риск 57 2 59 

 

 Резултати от изготвената оценка на риска на повърхностните водни тела в 

речен басейн Струма 

 

В резултат на прегледа на значимия натиск от различни дейности, свързани с 

развитието и намесата на човека, които влияят на състоянието на повърхностните води са 

идентифицирани повърхностните водни тела в речен басейн Струма в риск да постигнат 

екологичните цели за „добро състояние”, които са описани в Приложение №13, Фигура 

№1 и Карта №6. 

 

В речен басейн Струма: от 77 бр. ВТ категория „реки” и „приравнени към реки” – 36 

бр. ВТ са без риск, 6 бр. ВТ са вероятно в риск и 35 бр. ВТ са в риск по отношение на 

установен значим натиск, както следва: 

- Точков натиск категория „Урбанизация”, движеща сила „Заустване на 

непречистени отпадъчни води от населени места над 2000 е.ж.” – 12 бр. ВТ; 

- Точков натиск категория „Урбанизация”, движеща сила „Заустване на 

непречистени отпадъчни води от населени места над 10 000 е.ж.” – 3 бр. ВТ; 

- Точков натиск категория „Урбанизация”, движеща сила „Заустване от ПСОВ 

населени места под 2 000 е.ж.” - 2 бр. ВТ; 

- Точков натиск категория „Урбанизация”, движеща сила „Заустване от ПСОВ 

населени места над 2 000 е.ж.” - 1 бр. ВТ; 

- Точков натиск категория „Урбанизация”, движеща сила „Заустване от ГПСОВ 

населени места над 10 000 е.ж.” – 4 бр. ВТ; 

- Точков натиск категория „Промишленост”, движеща сила „IPPC (ЗВ)” – 4 бр. ВТ; 

- Точков натиск категория „Промишленост”, движеща сила „не IPPC (ЗВ)” – 7 бр. 

ВТ; 
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- Натиск от дифузни източници на замърсяване - Селско стопанство-земеделие и 

животновъдство >30% от водосбора на ВТ – 14 бр. ВТ; 

- Натиск от дифузни източници на замърсяване - Селско стопанство-земеделие и 

животновъдство под 30% от водосбора на ВТ* – 3 бр. ВТ; 

- Дифузен - Урбанизация-общинско депо за ТБО в експлоатация, неотговарящо на 

екологичните изисквания – 3 бр. ВТ; 

- Дифузни източници на замърсяване - Урбанизация – отток от населени места без 

канализация над 2000 е.ж. – 25 бр. ВТ; 

- Дифузен - категория „Промишленост”, движеща сила „Стари промишлени 

обекти” – 1 бр. ВТ; 

- Дифузен- категория „Урбанизация”, движеща сила „Непречистени БФВ от зона за 

рекреация в непосредствена близост до воден обект” - 2 бр. ВТ; 

- Морфологични изменения - значима миграционна бариера - прагове над 0,50 м 

(оказват крайно негативно влияние) – 29 бр. ВТ; 

- Морфологични изменения - укрепителни дейности по бреговете (диги) – 6 бр. ВТ; 

- Морфологични изменения - Добив на инертни материали - баластриери* - 4 бр. 

ВТ; 

- Морфологични изменения – корекции на речното русло* – 1 бр. ВТ; 

- Регулиране на оттока чрез изградени ВЕЦ* – 1 бр. ВТ; 

За проучвателен мониторинг – 10 бр. ВТ. 

 

Някои видове натиск, идентифицирани като значими за ВТ (обозначени със *), не 

покриват в действителност числовия критерий за значимост, но са оказали влияние върху 

цялостното състояние на водното тяло и поради тази причина са включени в изброения по-

горе списък. 

За някои от ВТ е установен повече от един значим натиск, подробно разгледани в 

Приложение № 12. 
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Фигура №1. Оценка на риска на повърхностните водни тела в речен басейн Струма  
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Карта №6. Оценка на риска на повърхностните водни тела в речен басейн Струма 
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 Резултати от изготвената оценка на риска на повърхностните водни тела  в 

речен басейн Места 
 

В резултат на прегледа на значимия натиск от различни дейности, свързани с 

развитието и намесата на човека, които влияят на състоянието на повърхностните води са 

идентифицирани повърхностните водни тела в речен басейн Места в риск да постигнат 

екологичните цели за „добро състояние”, които са описани в Приложение №14, Фигура 

№2 и Карта №7. 

 

В речен басейн Места: от 38 ВТ категория „река” – 17 ВТ са без риск, 21 – в риск по 

отношение на установен значим натиск, както следва: 

- Точков натиск категория „Урбанизация” движеща сила „Заустване на 

непречистени отпадъчни води от населени места над 2000 е.ж.” – 9 бр. ВТ; 

- Точков натиск категория „Урбанизация” движеща сила „Заустване на 

непречистени отпадъчни води от населени места над 10 000 е.ж.” – 2 бр. ВТ; 

- Точков натиск категория „Урбанизация” движеща сила „Заустване от ГПСОВ 

населени места над 10 000 е.ж.” - 1 бр. ВТ (неефективно биологично стъпало, 

лошо проектиране или оразмеряване); 

- Точков натиск категория „Промишленост” движеща сила „не IPPC (ЗВ)” – ТМСИ 

– 1 бр. ВТ; 

- Точков натиск Промишленост - не IPPC (ЗВ) - млекопреработващо предприятие – 

органично обогатяване – 2 бр. ВТ; 

- Точков натиск категория „Промишленост”- движеща сила „водовземане”- 1 бр. 

ВТ; 

- Натиск от дифузни източници на замърсяване - Селско стопанство-напояване 

>50% от оттока в речното корито – 1 бр. ВТ; 

- Натиск от дифузни източници на замърсяване - Селско стопанство-земеделие и 

животновъдство >30% от водосбора на ВТ – 1 бр. ВТ; 

- Дифузен - Урбанизация-общинско депо за ТБО в експлоатация неотговарящи на 

екологичните изисквания – 1 бр. ВТ; 

- Дифузни източници на замърсяване - Урбанизация – отток от населени места без 

канализация над 2000 е.ж. – 3 бр. ВТ; 

- Морфологични изменения - значима миграционна бариера - прагове над 0,50 м 

(оказват крайно негативно влияние) – 2 бр.ВТ; 

- Морфологични изменения - укрепителни дейности по бреговете (диги) – 1 бр. ВТ; 

- Регулиране на оттока чрез изградени ВЕЦ – значим осушен участък – 2 бр. ВТ; 

- Неидентифицирани значими видове натиск, но ясно изразено въздействие – 2 бр. 

ВТ; 

За проучвателен мониторинг – 4 бр. ВТ.   

За някои от ВТ е установен повече от един значим натиск, подробно разгледани в 

Приложение № 12. 
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Фигура №2. Оценка на риска на повърхностните водни тела в речен басейн Места 
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Карта №7. Оценка на риска на повърхностните водни тела в речен басейн Места 
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 Резултати от изготвената оценка на риска на повърхностните водни тела  в 

речен басейн Доспат 

 

В резултат на прегледа на значимия натиск от различни дейности, свързани с 

развитието и намесата на човека, които влияят на състоянието на повърхностните води са 

идентифицирани повърхностните водни тела в речен басейн Доспат в риск да постигнат 

екологичните цели за „добро състояние”, които са описани в Приложение №15, Фигура 

№3 и Карта №8. 

 

В речен басейн Доспат от 7 бр. ВТ – 4 бр. ВТ са без риск и 3 бр. ВТ – в риск по 

отношение на установен значим точков натиск категория „Урбанизация”, движеща сила 

„Заустване на непречистени отпадъчни води от населени места над 2000 е.ж.”. 

 

Фигура №3 . Оценка на риска на повърхностните водни тела в речен басейн Доспат 
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Карта №8. Оценка на риска на повърхностните водни тела в речен басейн Доспат 
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10.2. Оценка на риска на подземните водни тела  
 

Прегледът на видовете натиск и въздействията върху подземните водни тела в ЗБР 

идентифицира водните тела, които не постигат или са изправени пред риск от непостигане 

на поставената цел. 

 

В процеса на изготвяне на настоящия Междинен преглед на значимите проблеми при 

управление на водите, в БДЗБР – Благоевград се извърши идентифициране на видовете 

натиск за всички подземни водни тела – 39 бр. и анализ на въздействието.  

 

10.2.1. Подход за провеждане на анализ на натиска и въздействието от 

антропогенните дейности върху състоянието на подземните водни тела.   

 

10.2.1.1.Фактори на натиск, оказващи влияние върху химичното и количествено 

състояние на подземните водни тела: 

 

 Точкови източници на замърсяване: 

 Обекти, подлежащи на комплексно разрешително по реда на ЗООС; 

 Обекти, в които се извършват дейности съгласно приложение 1 и 2 от ЗООС; 

 Директното отвеждане на замърсители в подземните води; 

 Местата с установени стари замърсявания от дейности в миналото; 

 Местата, в които замърсени повърхностни води подхранват подземното водно тяло 

в участъците с хидравлична връзка; 

 Складове за пестициди и ББ – кубове; 

 Регламентирани и нерегламентирани сметища.  

 

 Дифузни източници на замърсяване: 

 Селско стопанство; 

 Населени места без или частично изградена канализация; 

 Мини/хвостохранилища; 

 Урбанизирани територии; 

 Транспорт; 

 Изоставени промишлени обекти; 

 Ерозия.  

 

 Промени в нивото и дебита на подземните водни тела в резултат на черпене или 

възстановяване. 
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10.2.1.2. Оценка на състоянието на подземните водни тела (химично и количествено): 

 За определянето на количественото състояние на подземните водни тела е 

използвана „Методика за определяне на ресурсите на подземните водни тела с 

отчитане на изменението на климатичните фактори и необходимия за изпълнението 

й мониторинг на количествето на водите”; 

 Анализът на химичното състояние на подземните води е направен на базата на 

измерените концентрации за различните замърсители в пунктовете за мониторинг 

от програмите за мониторинг на БД ЗБР – Благоевград и данни от провеждан 

собствен мониторинг на титуляри на разрешителни за водоползване  от подземни 

води. Изчислени са средногодишни стойности на концентрациите във всеки пункт 

по отделно и средногодишни стойности на концентрациите за всяко подземно 

водно тяло като цяло. Същите са сравнени със стандартите за качество за тези 

замърсители, дадени в Приложение №1 към чл. 10, ал. 2, т. 1 на Наредба №1/2007г. 

– за проучване, опазване и ползване на подземните води; 

 Съгласно изискванията на Рамковата директива за водите 2000/60/ЕС и 

Директивата за подземните води 2006/118/ЕС, състоянието на подземните води се 

определя от тяхното химично и количествено състояние. За обща крайна оценка на 

състоянието се приема по-лошата от двете оценки: химичното или количественото 

състояние.  

 

10.2.2. Установени източници на замърсяване на подземните водни тела на 

територията на Западнобеломорски район за басейново управление: 

Селско стопанство: 
 - Земеделие (обработваема земя и трайни насаждения); 

 - Животновъдство (инсталации за интензивно отглеждане на животни и пасищно 

отглеждани животни); 

 - Горско стопанство; 

 - Напояване; 

 - Складове за пестициди; 

 - ББ кубове. 

 

Урбанизация:  

- Населени места без или частично изградена канализация; 

- Общински депа в експлоатация не отговарящи на екологичните изисквания; 

- Нерегламентирани сметища; 

- Питейно-битово водоснабдяване; 

- Загуби в канализационната мрежа. 

- Транспорт.  
 

 

 

10.2.3. Идентифициране на натиска:  
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10.2.3.1. Натиск и оценка на риска по отношение на количественото състояние. 

 По отношение на количественото състояние на подземните водни тела (ПВТ), целта 

е черпеното от ПВТ да не превишава определените експлоатационни и естествени ресурси. 

Оценката на количественото състояние на подземните водни тела е извършена по 

балансов метод. Взета е предвид връзката на повърхностните водни тела с подземните. 

Изчислен е естествения и разполагаем ресурс на ВТ (с отнетите от естествения ресурс 

необходими водни количества за подхранване на повърхностните води, където е налична 

връзка). Въз основа на баланса между разполагаемия ресурс и водовземането е определен 

риска за количеството на подземните водните тела. 

Оценката на ресурсите на подземните водни тела в Западнобеломорски район е 

представена в Приложение №16. 

По отношение на количественото състояние в риск е само едно водно тяло 

Пукнатинни води в Осоговски палеогенски вулканогенно - седиментен комплекс, с 

код BG4G0000Pg039, представено в Таблица №7. 
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Таблица №7. Подземни водни тела в риск по отношение на количествено състояние в ЗБР. 

 

№ 

по 

ред 

Код на водно 

тяло 

Име на водно тяло Оценка 

риск 

Площ 

(км
2
) 

Естес

твени 

ресурс

и 

(л/сек) 

Необхо

дими 

за 

екосис

темите

(л/сек)   

Разпо

лагае

ми 

ресур

си 

(л/сек

) 

Раздаде

ни 

водни 

коли 

(л/сек) 

чества 

Кладе

нци за 

лично 

ползва

не 

Общо 

водовзе

мане 

Баланс 

на 

свободн

ите 

водни 

количес

тва 

(л/сек) 

1. BG4G00000Pg039 Пукнатинни води в 

Осоговски 

палеогенски 

вулканогенно – 

седиментен комплекс 

В риск – по 

количество 

(към 

01.2014 г.) 

120 28 18 10 20,10 0,55 20,65 -10,65 
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10.2.3.2. Натиск и оценка на риска по отношение на химичното състояние. 

След направена оценка на химичното състояние и преглед на антропогенния 

натиск на подземните водни тела, се установи, че от 39 броя подземни водни тела, две са 

„в риск” да не постигнат екологичните цели по качество съгласно РДВ. Това са - „Порови 

води от кватернер Струмешница”, с код BG4G000000Q001 и „Порови води от неоген 

Струмешница”, с код BG4G000000N011, представени в Таблица  №8. 

Данните от проведения контролен и собствен мониторинг на подземни води за 

химично състояние за периода 2010-2013г. в тези две тела, показват многократни 

превишения на СКОС по нитрати.  

Основните замърсители на подземните води в Западнобеломорски район са 

нитратите. Причината за тези замърсявания са отпадъчни води от населени места без 

канализация и интензивните селскостопански дейности – растениевъдство (не добра 

земеделска практика) и животновъдство. Замърсяването на подземните води с нитрати се 

причинява преди всичко от проникването на нитрати във водоносните хоризонти - или 

чрез повърхностните води, преди те да достигнат до тях, или директно в тях. 

Общо девет подземни водни тела не са включени в програмите за химичен 

мониторинг на БД ЗБР – гр. Благоевград. За някои от тях оценката на химичното 

състояние е направена на базата на получени данни от собствен мониторинг, провеждан от 

титуляри на разрешителни за водоползване от подземни води. Останалите подземни водни 

тела  се намират в трудно достъпни високопланински райони и при тях липсва значим 

антропогенен натиск, който да повлияе върху  химичното им състояние.
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Таблица №8. Подземни водни тела в риск по отношение на химично състояние 

 

№

  

Код на водно 

тяло 

Име на 

водно 

тяло 

Оценка 

риск 

Дифузен източник на замърсяване Точков източник на 

замърсяване 

1 BG4G000000Q001 Порови 

води в 

кватернер 

Струмеш

ница 

В риск – 

превише

ния  на 

СКОС 

по 

нитрати 

1.Селско стопанство – 73,52% от площта на водното тяло е заета със 

земеделски земи; 

2.Дрениране на отпадъчни води в населени места без канализация 
– 5% от площта на водното тяло; 

3.Транспорт – 80,83 км от площта на водното тяло; 

4.Идентифицирана пряка връзка с повърхностно водно тяло 

„Река Струмешница от българо-македонската граница до 

вливането й в река Струма” с код BG4ST400R072, което е 

чувствителна зона по Заповед №РД-970/28.07.2003г. за определяне на 

чувствителни зони във водните обекти и е в риск по отношение на 

зауствания от непречистени отпадъчни води от КК над 2000 е.ж. 

1. Склад за пестициди – 

1 бр. 

2. Населени места с 

изградена канализация 
– 4,64% от разкритата 

площ на водното тяло; 

3.Промишлено 

замърсяване 

4.Селскостопански 

обекти – животновъдни 

и земеделски стопанства 

и оранжерии. 

2 BG4G000000N011 Порови 

води в 

неоген 

Струмеш

ница 

В риск – 

превише

ния на 

СКОС 

по 

нитрати 

1.Селско стопанство – 76,80% от площта на водното тяло е заета със 

земеделски земи; 

2.Дрениране на отпадъчни води в населени места без канализация 
– 3,92% от площта на водното тяло ; 

3.Транспорт – 105 км  от площта на водното тяло; 

4.Идентифицирана пряка връзка с повърхностно водно тяло 

„Река Струмешница от българо-македонската граница до 

вливането й в река Струма” с код BG4ST400R072, което е 

чувствителна зона по Заповед №РД-970/28.07.2003г. за определяне на 

чувствителни зони във водните обекти и е в риск по отношение на 

зауствания от непречистени отпадъчни води от КК над 2000 е.ж.  

1. Населени места с 

изградена канализация 

– 4,08% от разкритата 

площ на водното тяло; 

2.Промишлено 

замърсяване 

3.Селскостопански 

обекти – животновъдни 

и земеделски стопанства 

и оранжерии  
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10.2.3.3. Обобщената оценка на риска за химичното и количественото състояние 

на подземните водни тела в Западнобеломорски район за басейново управление. 

Обобщената оценка на риска по отношение на химичното състояние на 

подземните водни тела в Западнобеломорски район по водоносни хоризонти е 

представена в Таблица №9 и Фигура №4. 

 

Таблица №9. Обобщена оценка на риска за химично състояние на подземните 

водни тела 

 

 

 

Водоносен хоризонт 

Брой подземни 

водни тела не в 

риск 

Брой подземни 

водни тела в 

риск 

Слой 1 – Кватернер 9 1 

Слой 2 – Неоген 6 1 

Слой 3 – Палеоген 3 0 

Слой 4 – Пукнатинни води 9 0 

Слой 5 - Карст 10 0 

Общ брой подземни водни тела 37 2 

 

 

Фигура №4. Оценка на риска за химично състояние на подземните водни тела 

 

 
 

10.2.4. Обща оценка на риска на подземните водни тела. 

 

9 

6 

3 

9 
10 

1 1 
0 0 0 

Оценка на риска за химичното състояние 

Брой подземни водни тела 
не в риск 

Брой подземни водни тела в 
риск 
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Доброто състояние на подземните водни тела се характеризира с добро химично 

състояние и добро количествено състояние. Оценката на риска за подземните водни 

тела е по отношение риска за качественото и количественото състоянние и е дадена в 

Таблица № 10. 

  

Таблица №10. Оценка на риска на подземните водни тела 

 

 

 

Оценката на риска за количественото и химичното състояние на подземните 

водни тела е дадена на Карти с №№9-11. 

 

 

№ 

по 

ред 

Водоносен 

хоризонт 

Общ 

брой 

ПВТ 

Оценка на 

риска на ПВТ 

по количество 

Оценка на риска 

на ПВТ по 

химично 

състояние 

 

Обща оценка  

 

Не в 

риск 

В риск Не в 

риск 

В риск Не в 

риск 

В 

риск 

1 Слой 1 – 

Кватернер 

10 10 0 9 1 9 1 

2 Слой 2 – Неоген 7 7 0 6 1 6 1 

3 Слой 3 – 

Палеоген 

3 2 1 0 0 2 1 

4 Слой 4 – 

Пукнатинни води 

9 9 0 9 0 9 0 

5 Слой 5 - Карст 10 10 0 10 0 10 0 

 39 38 1 37 2 36 3 
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Карта №9. Оценка на риска за подземните водни тела в слой „Кватернер” 
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Карта №.10. Оценка на риска за подземните водни тела в слой „Неоген” 
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Карта №.11. Оценка на риска за подземните водни тела в слой „Палеоген” 
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11. ЗНАЧИМИ ПРОБЛЕМИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ВОДИТЕ 
 

Значими проблеми в управлението на водите са текущи дейности и 

действия, причиняващи значимо изменение на водните екосистеми и поставящи 

под риск екологичните цели, определени от Рамковата директива за водите.  

Значимите проблеми могат да възникнат в резултат на развитието на населените места, 

стопански дейности (днес и в миналото), нерегламентирани дейности (депа за 

отпадъци, строителство и др) или планирани дейности, свързани с рекреационни 

дейности, отдих и туризъм, изграждане на хидротехнически съоръжения за защита от 

наводнения и др.  

Значимите проблеми в управлението на водите в Западнобеломорски район за 

басейново управление са основани на: анализ на резултатите от извършената оценка на 

риска водните тела (повърхностни и подземни) да не достигнат екологичните цели за 

“добро състояние” до 2015г.  

Най-общо проблемите са свързани със замърсяване на водите от канализации на 

населени места и индустриални източници, морфологични изменения на речното 

корито от дейности по добив на инертни материали от речното корито, диги и 

водовземни съоръжения и др., регулиране на оттока чрез изграждане на язовири, 

водовземане за различни нужди, проблеми с наводнения и др.  

 

11.1. Значими проблеми, идентифицирани в речен басейн Струма (повърхностни 

водни тела): 
 

 Точкови източници на замърсяване - Замърсяване на водите главно от 

непречистени градски отпадъчни води, зауствания от пречиствателни станции за 

отпадъчни води от населените места и локални замърсявания от индустриални 

източници, изградените рудници и хвостохранилища; 

 Дифузни източници на замърсяване - Замърсяване от земеделие и 

животновъдство, отток от населени места без изградени канализационни системи, 

замърсени индустриални терени от минали екологични щети, депа за ТБО, 

неотговарящи на екологичните изисквания, нерегламентирано изхвърляне на отпадъци 

в речните корита; 

 Морофологични изменения – добив на инертни материали, корекции на 

речното русло, миграционни бариери, дейности по укрепване на бреговете; 

 Регулация на оттока – чрез изградени ВЕЦ. 

 

11.2. Значими проблеми, идентифицирани в речен басейн Места (повърхностни 

водни тела): 
 

 Точкови източници на замърсяване - Замърсяване на водите главно от 

непречистени градски отпадъчни води, зауствания от пречиствателни станции за 

отпадъчни води от населените места и локални замърсявания от индустриални 

източници, изградените рудници и хвостохранилища, мандри; 

 Дифузни източници на замърсяване - Замърсяване от земеделие и 

животновъдство, отток от населени места без изградени канализационни системи, 

замърсени индустриални терени от минали екологични щети, депа за ТБО, 



  
 

Междинен преглед на значимите проблеми при управлението на водите в 

Западнобеломорски район за басейново управление – Благоевград 

 

 
 

 Басейнова дирекция Западнобеломорски район                          50 

 

неотговарящи на екологичните изисквания, нерегламентирано изхвърляне на отпадъци 

в речните корита; 

 Морофологични изменения – добив на инертни материали, корекции на 

речното русло, миграционни бариери, дейности по укрепване на бреговете; 

 Регулация на оттока – чрез изградени ВЕЦ. 

 

11.3. Значими проблеми, идентифицирани в речен басейн Доспат (повърхностни 

водни тела): 
 

 Точкови източници на замърсяване - Замърсяване на водите главно от 

непречистени градски отпадъчни води, локални замърсявания от индустриални 

източници; 

 Дифузни източници на замърсяване - Замърсяване от земеделие и 

животновъдство, отток от населени места без изградени канализационни системи, 

замърсени индустриални терени от минали екологични щети, депа за ТБО, 

неотговарящи на екологичните изисквания, нерегламентирано изхвърляне на отпадъци 

в речните корита; 

 Морофологични изменения – корекции на речното русло, миграционни 

бариери. 

 

11.4. Значими проблеми, идентифицирани в ЗБР (подземни водни тела): 

 

 Точкови източници на замърсяване - Замърсяване на водите главно от 

непречистени градски отпадъчни води, складове за пестициди; 

 Дифузни източници на замърсяване - Замърсяване от земеделие и 

животновъдство, отток от населени места без изградени канализационни системи, 

транспорт, депа за ТБО, неотговарящи на екологичните изисквания. 

 

Основен източник на замърсяване и значим проблем на територията на 

ЗБР е замърсяването с нитрати. 

Антропогенното натоварване на водите с нитрати се осъществява от две 

категории източници: точкови и дифузни.  

Повишеното съдържание на азот или други нитратни и химически вещества има 

негативно влияние върху качеството на водите, както от непосредственото повишаване 

на нитратите във водата, така и косвено, причинявайки еутрофикация.  

Eутрофикация е обогатяването на водата с азотни и фосфорни съставки, при 

което се предизвиква усилен растеж на водорасли и други форми на висша водна 

растителност и като резултат се поражда нежелано нарушаване на равновесието на 

намиращите се във водната среда организми, както и влошаване на качеството на 

водите. Интензивната еутрофикация създава проблеми в бавно течащите речни 

участъци, язовирите и езерата, като довежда до екстремален растеж на водорасли и 

други водни растения и до кислороден дефицит в стоящите води. Явлението не 

представлява проблем за течащите води, където нивото на разтворения кислород е по-

високо. В условия на еутрофикация производството на кислород е намалено и може да 

се стигне до загиване или миграция на ценни видове риба и други водни обитатели. 

Тези проблеми се проявяват главно през летния сезон, когато с максимума на 

температурите на въздуха се засилват процесите на нитрификация и денитрификация и 

се повишава съдържанието на нитритен азот във водите.  
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Основен източник на нитратно замърсяване на водите е отрасълът селско 

стопанство. Прекомерното или неправилното използване на органични и минерални 

торове допринася излишъка от азот да бъде отнесен в близките водни течения или 

подземните води. Проблемът е свързан с количеството на използваните торове, с 

почвените условия и с валежите (също и с топенето на снеговете, тъй като торовете се 

разпръскват през зимата), както и с почвената ерозия. Използването на торове е най-

интензивно във високо продуктивните равнини и низини - площи, от които най-много 

зависи питейното водоснабдяване от подземни водоизточници. Много често торовете 

се складират на купчини, което също води до замърсяване на водите.  

Друг източник на замърсяване с нитрати са отпадъчните води от действащите 

животновъдни стопанства и комплекси. Причините за замърсяването на водите с 

нитрати от земеделски източници могат да се обобщят по следния начин:  

 Получаване на по-високи добиви от отглежданите земеделски култури; 

 Недобро познаване на запасеността на почвата с азот, както и на 

съдържанието на усвоими за растенията форми на фосфор и калий; 

 Пренебрегване съдържанието на азот в органичните торове (оборски тор, 

овчи тор, птичи тор, компости, силажи) при торене на почвите с тях; 

 Неравномерно внасяне на торове в почвата; 

 Неправилно съхранение на торовете. 

Друг източник на замърсяване на водите са населените места, които причиняват 

около 30% от общото замърсяване чрез: 

 Неефективно действащите градски пречиствателни станции за отпадъчни 

води; 

 Непречистени води от канализационни колектори; 

 Нерегламентирани сметища за отпадъци. 

Оттокът и филтрацията от районите без канализация и пречиствателни 

съоръжения имат значителен дял в замърсяването с нитрати. Отстраняването на 

нитратите изисква инвестиции за изграждането на скъпи съоръжения за химическо 

пречистване, които имат и по - трудна експлоатация.  

 

Точкови източници са изпусканията или заустванията на замърсяващи 

вещества във водите от конкретен източник, например нитрати при просмукване на 

оборски тор от торище. Такива са и неправилно организираните и разположени 

торохранилища в близост до водоеми, сондажи и кладенци. Точкови източници на 

замърсяване от битовата дейност на населението са заустванията в реките на градските 

канализации без изградени Градски пречиствателни станции за отпадъчни води 

(ГПСОВ) и заустванията на ГПСОВ.  

Точкови източници на замърсяване от промишлеността са заустванията на 

отпадъчни води от индустриалните обекти. Ако земеделските култури или пасищната 

растителност не са в състояние да усвоят наличните хранителни вещества, има 

значителни загуби на хранителни елементи - чрез изтичане в полската отводнителна 

система, в близки реки и езера или чрез проникване в подпочвените слоеве, водещо до 

замърсяване на подземните води.  

Дифузни източници на замърсяване са населените места без изградена градска 

канализация и неорганизираните сметища за отпадъци. Дифузни източници на 

замърсяване от промишлеността са индустриалните обекти с попивен кладенец, лагуна 

или котлован. Подобни замърсявания са резултат от изхвърляне във водните басейни на 

нетоксични органични вещества - отпадъци от мандри и млекопреработвателни 
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предприятия, отпадъчни води (пречистени или непречистени), торова течност, 

отпадъци от хранителната промишленост и други.  

Поглъщането на кислорода е най-важният потенциален ефект от изхвърлянето 

на органични отпадъци. В подобни отпадъци, особено ако те са се съхранявали 

известно време и са станали септични, може да има и токсични съединения като 

амоняк. Така може да се случи при инцидентни замърсявания с отпадъци от ферми, при 

които присъствието на амоняк и сероводород вероятно допринася за унищожаването на 

рибите не по-малко от способността на тези отпадъци да поглъщат кислород.  

Ефектът от токсичните замърсявания често пъти е пряк и се вижда незабавно - 

рибата измира, флората и фауната на водата, която е замърсена, могат да бъдат 

унищожени, възможно е да се проявят много видими белези.  

За решаването на установените значими проблеми при актуализирането на ПУРБ  

от съществено значение е да се извърши преглед на програмата  от мерки (ПоМ) в 

ПУРБ (2010 - 2015г.), отчитайки степента на нейното изпълнение и изясняване на 

причините за нестартирането или забавеното изпълнение на планираните мерки в 

ПУРБ (2010 - 2015г.). 

   За справяне с проблема със замърсяване с нитрати  в  Програмата  от мерки на 

действащия ПУРБ са заложени основни и допълнителни мерки. Основните мерки са 

свързани с прилагането на законодателството по водите на Европейския съюз 

(Директивите по водите) и свързаните с това задължения, а допълнителните мерки са 

предвидени там, където прилагането на основните мерки не е достатъчно за постигане 

на “добро състояние”.  

Така например Директива 86/278/EИО е транспонирана в българското 

законодателство в Наредбата за реда и начина за оползотворяване на утайки от 

пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието (обн. ДВ бр.112 от 

23 декември 2004г., посл. изм. ДВ. бр. 29 от 8 Април 2011г.). Наредбата определя: 

редът и начинът за оползотворяване на утайките от пречиствателни станции и 

пречиствателни съоръжения за отпадъчни води чрез употребата им в земеделието; 

изискванията на които трябва да отговарят утайките, за да се гарантира, че няма да 

имат вредно въздействие върху човешкото здраве и околната среда, включително върху 

почвата; редът за отчитане на оползотворените утайки. В изпълнение на Заповед № РД-

ОП-39/08.07.2011г. на Министъра на околната среда и водите е създадена експертна 

работна група за: анализ на наличните данни за генерираните утайки в България, от 

изградените и предстоящите за изграждане ПСОВ; вариантите за третиране на 

генерираните утайки; наличните за страната възможности за тяхното оползотворяване 

и обезвреждане. В резултат  е изготвен подробен доклад с предложения за мерки за 

устойчиво управление на утайките. Сред предложените мерки са законодателни 

изменения и допълнения и разработване на Наръчник за използване на утайки от 

ПСОВ. 

Изпълнението на Директивата за оползотворяване на утайките от 

пречиствателните станции чрез употребата им в земеделието се прилага като основна 

(административна мярка) в ЗБР за БУ, при издаване на разрешителните за заустване на 

отпадъчни води с битов характер от пречиствателни станции с разписване на условие/я 

за третиране, транспортиране и обезвреждане на утайките, отделени от 

пречиствателните станции за отпадъчни води. За отчетния период са издадени 13 броя 

разрешителни за ГПСОВ/ЛПСОВ, в които е постановено горепосоченото условие. 

Директива 91/676/ЕЕС относно защита на водите от замърсяване с нитрати от 

земеделски източници е въведена в българското законодателство през 2000г. с Наредба 

№ 2 за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници, издадена 
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от Министъра на околната среда и водите, Министъра на здравеопазването и 

Министъра на земеделието и горите. През 2007г. наредбата е отменена с Наредба № 2 

от 13.09.2007г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски 

източници, в сила от 11.03.2008г., издадена от Министъра на околната среда и водите, 

Министъра на здравеопазването и Министъра на земеделието и продоволствието. Във 

връзка с нея са издадени съответните Заповеди за определяне на нитратно уязвими зони 

(НУЗ) и за Програма за действие.  

Със Заповед № РД-930/25.10.2010г. на Министъра на ОСВ са определени водите, 

които са замърсени и застрашени от замърсяване с нитрати от земеделски източници. 

Правилата за добра земеделска практика са утвърдени със Заповед № РД-09-799 от 

11.08.2010г. на Министъра на земеделието и храните. Правилата за добра земеделска 

практика се прилагат доброволно. Изготвени и утвърдени са Програми от мерки за 

ограничаване и предотвратяване на замърсяването от земеделски източници в 

уязвимите зони. Мерките по програмата са задължителни за всички земеделски стопани 

на територията на НУЗ.  

Компетентни органи по прилагането на Директивата за опазване на водите от 

замърсяване с нитрати от земеделски източници 91/676/ЕС са Министърът на околната 

среда и водите, Министърът на земеделието и храните, Министърът на 

здравеопазването и Директорите на басейновите дирекции или упълномощени от тях 

лица. Директивата е приложена като е проведено обучение за прилагане на добри 

земеделски практики на 19 регистрирани земеделски производители. 

Директива 91/414 от 15 юли 1991(ЕИО) относно пускането на пазара на продукти за 

растителна защита е транспонирана в Българското законодателство със Закона за 

защита на растенията от 05.04.2011г. Този закон урежда: 1. Активните вещества, 

разрешени в Европейския съюз; 2. Активните вещества, за които Европейската комисия 

е взела решение да не бъдат включени в разрешения списък по т. 1; 3. Активните 

вещества, забранени за пускане на пазара и употреба в Европейския съюз. Активните 

вещества, предназначени за производство на продукти за растителна защита с цел 

пускане на пазара и употреба в Република България, трябва да са: 1. включени в 

списъка на активни вещества на Директивата, или 2. нотифицирани в Европейската 

комисия за включване в списъка на активните вещества, разрешени в Европейския 

съюз. Компетентен орган по прилагането на ЗЗР е Министърът на земеделието и 

храните. МОСВ има компетенции за извършване на експертна оценка на 

екотоксикологичните характеристики на активното вещество и продукта за растителна 

защита (ПРЗ) и поведението на ПРЗ в околната среда. Представители на МОСВ 

участват в Съвета по продуктите за растителна защита, който е консултативен орган по 

въпросите, свързани с ПРЗ. 

В настоящия ПУРБ на ЗБР за БУ не са планирани основни мерки по прилагането на 

тази Директива извън мерките, насочени към осигуряване прилагането на добри 

земеделски практики, за което 19 земеделски производители са преминали курс на 

обучение. 

 Освен планираните основни мерки, свързани със  замърсяването с нитрати в ПУРБ 

(2010-2015г.) са предвидени и следните допълнителни мерки:  

- Провеждане на  проучвателен мониторинг за установяване източници на 

замърсяване и предприемане на необходимите мерки за  преустановяване на 

евентуално възникнали замърсявания. В резултат на развитието на интензивно 

оранжерийно производство настъпва промяна в химичното състояние на някои от 

подземните водни тела, в резултат на което през 2010г. със Заповед на Министъра на 

околната среда и водите в обхвата на ЗБР за БУ са определени две нитратно уязвими 
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зони: BG4000000Q001 – Порови води в Кватернер Струмешница и BG4000000N011 – 

Порови води в Неоген Струмешница. По данни от контролен и собствен мониторинг 

водите в двете подземни водни тела са замърсени с нитрати – установените нива са над 

50 мг/л. През разглеждания период  е увеличен броя на мониторинговите пунктове в 

двете тела, но резултатите потвърждават замърсяване с нитрати. При актуализацията на 

ПУРБ, са локализирани горещите точки на замърсяване и предстои прилагане на 

конкретни мерки към тях за преустановяване на замърсяването с нитрати. 

- В ПУРБ (2010-2015г.) само едно подземно водно тяло  BG4G000T2T3031 

(Разложки карстов басейн) е обявено в риск да не постигне добро химично състояние, 

поради установено присъствие  на приоритетно вещество трифлуралин. С цел 

установяване източника на замърсяване в разглеждания период се провежда учестен 

мониторинг, който има за задача да установи дали присъствието на приоритетното 

вещество трифлуралин е случайно, или е тенденция. Анализът на текущото състояние 

на това подземно водно тяло не показва превишения на стандарт СКОС за 

трифлуралин, т.е. към момента е преустановено замърсяването с това приоритетно 

вещество. Въпреки това оперативния монторинг  продължава, с оглед определянето на 

подземно водно тяло  BG4G000T2T3031 за питейно. 

- Проучвателен мониторинг се провежда и в участъци от водни тела, предвидени за 

изграждане на ГПСОВ 2000-10000 е.ж. с цел ревизиране на общия списък на тези 

ГПСОВ и пристъпване към изграждане на онези от тях, за които необходимостта е най-

голяма и е продиктувана от не добро/умерено/лошо или много лошо състояние на 

водните тела. 

- Контрол върху прилагането на добрите земеделски практики за ограничаване и/или 

преустановяване на замърсяването на повърхностните и подземни води с торове и 

препарати за растителна защита. Разгледаните 24 бр. инвестиционни предложения 

(ИП), свързани със земеделие,  са  допустими за реализиране спрямо ПУРБ. В 

становищата за допустимост са вписани условията, при които да бъдат реализирани 

ИП, включително и задължително прилагане  на добри земеделски практики. 

-  Определяне на чувствителни зони или водосбор от чувствителни зони. Със Заповед 

на Министъра на околната среда и водите в БДЗБР Благоевград са определени 9 

чувствителни зони в  повърхностните  водни обекти, както и целия водосбор на р. 

Струма е определен като водосбор от чувствителни зони; 

-  Задължение за допълнително отстраняване на азот и фосфор в чувствителните зони се 

прилага при издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води в чувствителни 

зони чрез определяне на по-строги индивидуални емисионни ограничения в тези зони. 

Анализът на общото изпълнение на мерките към 31.12.2013г. е показан на Фигура №5. 

 

Фигура №5. Изпълнение на ПоМ в ПУРБ (2010-2015г.) 
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Общо стартиралите  мерки са 32 бр., от тях: 

  11 бр. са основни мерки, от които: 6 бр.  инвестиционни (75%) и 5 бр. 

административни (100%); 

 21 бр. са допълнителни мерки, от които: 7 бр. инвестиционни (100%) и 14 бр. 

административни ( 93.3%). 

 

 

12. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНСУЛТАЦИИТЕ 
 

На основание чл. 168б, ал. 1, т. 2 от Закона за водите, чл. 14, т. 1б от Рамковата 

Директива за водите (2000/60/ЕС) за всеки район на басейново управление се 

публикуват и обявяват на обществеността, включително на водоползвателите, за 

консултации и писмени становища Междинен преглед на значимите проблеми, 

свързани с управлението на водите. Междинният преглед ще се обяви на 

обществеността за становища за срок от 6 месеца и ще бъде публикуван на интернет 

страницата на  Басейнова дирекция  Западнобеломорски район и на интернет 

страницата на Министерството на околната среда и водите.  

 

Как да изразите своите предложения и становища? – писмено. 

Предложенията и становищаата си можете да изпратите до Басейнова дирекция 

Западнобеломорски район на e-mail: bdblg@wabd.bg или да ги депозирате лично в 

деловодството на дирекцията. 

 

Как Басейнова дирекция Западнобеломорски район ще използва вашите 

предложения и становища?– те ще бъдат взети предвид при актуализацията на ПУРБ. 

 

mailto:bdblg@wabd.bg

