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РАЗДЕЛ 2
КРАТЪК ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧИМИТЕ ВИДОВЕ НАТИСК И
ВЪЗДЕЙСТВИЕ В РЕЗУЛТАТ ОТ ЧОВЕШКАТА ДЕЙНОСТ
ВЪРХУ СЪСТОЯНИЕТО НА ПОВЪРХНОСТНИТЕ И
ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ В ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН
Раздел 2 на Плана за управление на речните басейни на Западнобеломорски район
(2016 – 2021 г.) се разработва в съответствие с изискванията на Директива 2000/60/ЕС,
транспонирани в глава X „Управление на водите”, раздел VI „Планове за управление на
речните басейни”, чл. 157, ал. 1, т. 2 и чл. 159, ал. 2, т. 1 от Закона за водите и съдържа
кратък преглед на значимите видове натиск и въздействие в резултат от човешка дейност
върху състоянието на повърхностните води и подземните води.
2.1. Преглед на натиска върху повърхностните и подземните води
Основен прилагащ документ при извършване на актуализирания преглед на
натиска върху повърхностните и подземните води е Ръководство № 3 Анализ на натиска и
въздействията от обща стратегия за изпълнение на РДВ, за прилагане на концептуална
аналитична рамка на модела “Движещи сили – Натиск – Състояние – Въздействие –
Отговор” (ДНСВО), показана на фигура № 2.1.
В първия ПУРБ (2010 - 2015 г.) са посочени видовете антропогенен натиск върху
повърхностните и подземните води, без да е представена и обяснена връзката между
отделните елементи на модела.
Дефинициите, използвани в модела ДНСВО са представени в таблица № 2.1.
Таблица № 2.1. Модел ДНСВО, използван при прегледа и анализа на видовете
натиск и въздействия върху повърхностните и подземните води
Понятия в модела
ДНСВО

Определения за понятията в модела ДНСВО

Движещи сили

Източници на замърсяване (натиск) върху повърхностните и
подземните води от човешка дейност и природни явления, които могат
да окажат въздействие върху повърхностното или подземното водно
тяло и да влошат неговото състояние

Натиск

Прякото проявление на движещите сили - пътищата и начините за
разпространение и влияние на източници на замърсяване върху
повърхностните и подземните води

Състояние

Състоянието на повърхностното или подземното водно тяло в резултат
на действащите му движещи сили и преките им проявления
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Понятия в модела
ДНСВО

Определения за понятията в модела ДНСВО

Въздействие

Негативното влияние/проявление на натиска, предизвикващ
замърсяване на повърхностното или подземното водно тяло

Отговор

Планиране на програми от мерки, необходими за запазване или
подобряване състоянието на повърхностното или подземното водно
тяло, вкл. и мерки за допълнително мониториране, проучвания или
събиране на необходимата информация за натиска

Фигура № 2.1. Концептуална аналитична рамка на модела “Движещи сили –
Натиск – Състояние – Въздействие – Отговор”

Определянето на видовете движещи сили, натиск и въздействие върху
повърхностните и подземните води е извършено съгласно:
Закона за водите – чл. 157, ал. 1, т. 2.
Рамковата директива за водите 2000/60/ЕС (РДВ) – чл. 5 и Приложение ІІ, т. 1.4
- т. 1.5 и т. 2.3 - т. 2.5.
Наредба № Н-4 от 14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните води.
Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води.
Наредба № 1 от 11 април 2011 г. за мониторинг на водите.
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Ръководство № 3 Анализ на натиска и въздействията от обща стратегия за
изпълнение на РДВ.
Наръчника за Прилагане на Рамкова директива за водите, изготвен по Туининг
Проект BG 03/IB-EN-02.
На национално ниво (между БД) са съгласувани: обхвата на събраната, анализирана
и обработена информация, в т.ч.: видовете

натиск, движещи сили, потенциални

въздействия по видове натиск;ниво на детайлност на анализа; разширен обхват на
разглежданите източници на натиск; подход за обработване на информацията за
дифузните източници на замърсяване на повърхностните води, който е преди всичко ГИСподход за привеждане на натиска на ниво ВТ/поречие/РБУ; подход за оценка на натиска и
въздействието върху повърхностните и подземните води от изменението на климата и
оценка на наличието на вода за икономическите сектори.
В процеса на анализ са използвани данни, налични в БД „ЗБР“, получени от други
институции, както и от изпълнени научно-приложни разработки, в т.ч.:
„Оценка на натиска и въздействието върху повърхностните и подземните
води от изменението на климата и оценка на наличието на вода за икономическите
сектори” въз основа на която е изготвен „Подход за оценка на натиска и въздействието
върху повърхностните и подземните води от изменението на климата и оценка на
наличието на вода за икономическите сектори“
Подход за обработване на информацията от дифузни източници на
замърсяване на повърхностните води“8 .
Значимостта на натиска на ниво водно тяло е определена на база на идентифициран
натиск, за който са приложени числови критерии (при наличие) като същият е съпоставен
с констатираните въздействия върху състоянието на съответното водно тяло. Например за
определяне на значимостта на натиска от земеделие основен критерий е бил делът на
използваната земеделска площ от общата водосборна площ на ВТ, както и наличието на
нитратно уязвима зона (НУЗ) във водосбора на ВТ.

8

http:/www5.moew.government.bg/wp-content/uploads/filebase/Water/PURB/Podhodi/FINAL_FINAL_Podhod_info_difuzni.pdf
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2.1.1. Движеща сила на антропогенния и природния натиск
Природните движещи сили са свързани с географско положение, релеф, и
климатични особености на РБУ.
Антропогенните движещи сили са свързани с:
урбанизация;
промишленост;
транспорт и транспортна инфраструктура;
селско стопанство - земеделието и животвовъдството; развитие на
инфраструктурата, включително напоителни системи и съоръжения, рибарство
и аквакултури, горско стопанство;
хидроморфология;
туризъм и рекреация;
климатични изменения;
защита от наводнения.
2.1.2. Категория и вид натиск
Всеки натиск самостоятелно или в комбинация с други видове натиск, може да
допринесе с въздействието си за непостигане на поставените екологични цели за
определено повърхностно или подземно водно тяло. За оценката на значимостта на
различнитe видове антропогенен натиск са използвани критериите в Приложение 2.1.2.а
При оценката на значимостта на различните видове натиск е отчетено,че всеки
натиск самостоятелно или в комбинация с други видове натиск, е в състояние да
допринесе с въздействието си за отклонение от поставените екологични цели за водните
тела. Допълнителен критерий, използван за оценка на значимите видове натиск е дали
данните от мониторинга за съответното водно тяло са отчели въздействие в резултат на
този натиск, което въздействие поставя тялото в потенциален риск от непостигане на
добро състояние.
Взаимовръзките между движеща сила, категория и вид натиск, както и източника
на замърсяване/въздействие е представена в Приложение 2.1.2.б.
2.1.3. Потенциални въздействия на видовете натиск
Видовете потенциални въздействия върху повърхностните и подземните води са
обвързани с индикатори (показатели за мониторинг на повърхностни и подземни води).
Въздействието ни дава информация за негативните ефекти върху водните тела от натиска,
на който са подложени. В таблица № 2.1.3. са представени възможните потенциални
въздействия от различните категории натиск, и индикатори за тяхното отчитане
(мониторирани показатели с отклонения).
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Таблица № 2.1.3. Потенциални въздействия от различните категории натиск и
индикатори за отчитането им
Движеща
сила/източник
на натиск

Категория натиск

Вид въздействие

Мониторирани
показатели с
отклонения

Съотносимост Съотносимос
към
т към
повърхностнит подземните
е води
води

Урбанизация/
Промишленост/
Селско
стопанство

Точкови източници
на замърсяване/
Замърсяване с
Дифузни източници биогенни вещества
на замърсяване

1. Азот (N) - Общ азот
(Ntot);
2. Фосфор (Р) - общ
фосфор (Ptot);
3. Неорганичен азот;
4. Амоняк (NH4);
5. Нитрати (NO3);
6. Нитрити (NO2);
7. Фосфати (РО4);
8. Биологични
елементи за качество

Урбанизация/
Промишленост/
Селско
стопанство/
Климатични
изменения

Точкови източници
на замърсяване/
Дифузни източници
на замърсяване /
Хидроморфологиче
н натиск/
Изменение на
климата

Органично
замърсяване

1. Разтворен кислород;
2. БПК5;
3.Електропроводимост;
4. Биологични
елементи за качество;
5. Нефтопродукти;
6. Общ органичен
въглерод;
7. Летливи органични
замърсители

Да

Да

Химично
замърсяване

1. Приоритетни
вещества;
2. Специфични
замърсители;
3.Биологични елементи
за качество

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Промишленост/
Урбанизация

Точкови източници
на замърсяване/
Дифузни източници
на замърсяване

Урбанизация/
Промишленост/
Селско
стопанство

Точкови източници
на замърсяване/
Дифузни източници
на замърсяване

Засоляване

1. Хлориди;
2. Натрий, Калий;
3. Биологични
елементи за качество

Урбанизация/
Промишленост/
Селско
стопанство

Точкови източници
на замърсяване/
Дифузни източници
на замърсяване

Вкисляване

1. pH;
2. Биологични
елементи за качество

Да

Не

Промишленост/
Климатични
изменения

Точкови източници
на замърсяване/
Изменение на
климата

Повишаване на
температурата

1. Температура;
2. Биологични
елементи за качество

Да

Не
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Движеща
сила/източник
на натиск

Категория натиск

Урбанизация/
Промишленост/
Селско
стопанство/
Защита от
наводнения/
Климатични
изменения

Нарушаване
непрекъснатостта на
Хидроморфологиче реката, липса на
н натиск/
осигурен минимален
Изменение на
екологичен отток и
климата
нарушение на
местообитанията на
водната фауна

Вид въздействие

Мониторирани
показатели с
отклонения

2016

Съотносимост Съотносимос
към
т към
повърхностнит подземните
е води
води

1. Биологични
елементи за качество;
2. Количествени
параметри - отток

Да

Не

1. Азот (N) - Общ азот
(Ntot);
2. Фосфор (Р) - общ
фосфор (Ptot);
3. Неорганичен азот; 4.
Амоняк (NH4);
5.
Нитрати (NO3);
6.
Нитрити (NO2);
7.
Фосфати (РО4);
8.
Биологични елементи
за качество; 9.
Специфични
замърсители;
10.
Приоритетни вещества

Да

Да

Урбанизация/
Промишленост/
Селско
стопанство

Дифузни източници
на замърсяване

Урбанизация/
Промишленост/
Селско
стопанство

Точкови източници
на замърсяване/
Микробиологично
Дифузни източници
замърсяване
на замърсяване

1. Биологични
елементи за качество
2. Специфични
замърсители;
3.Приоритетни
вещества

Да

Да

Влошаване на
качеството на
Точкови източници
свързаните
на замърсяване/
повърхностни води
Дифузни източници
поради химични или
на замърсяване
количествени
причини

1. Нитрати (NO3);
2. Фосфати (РО4);
3. Специфични
замърсители;
4.Приоритетни
вещества
5.
Количествени
параметри – водно
ниво и дебит на
подземните води

Да

Да

Урбанизация/
Промишленост/
Селско
стопанство

Отпадъци
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Движеща
сила/източник
на натиск

Категория натиск

Урбанизация/
Промишленост/
Селско
стопанство

1. Приоритетни
вещества;
Увреждане на
Точкови източници
2. Специфични
сухоземните
на замърсяване/
замърсители;
екосистеми, зависими
Дифузни източници
3.Биологични елементи
от подземните води
на замърсяване/
за качество;
поради химични или
Водовземане от
4.Количествени
количествени
подземни води
параметри – водно
причини
ниво и дебит на
подземните води

Вид въздействие

Мониторирани
показатели с
отклонения

2016

Съотносимост Съотносимос
към
т към
повърхностнит подземните
е води
води

Не

Да

Урбанизация/
Промишленост/
Селско
стопанство/
Климатични
изменения

Водовземане от
подземни води

Локално или
регионално
понижение на
водните нива в ПВТ

1. Количествени
параметри – водно
ниво и дебит на
подземните води

Да

Да

Урбанизация/
Промишленост/
Защита от
наводнения/
Климатични
изменения

Точкови източници
на замърсяване/
Дифузни източници
на замърсяване/
Хидроморфологиче
н натиск/
Изменение на
климата

Други значими
въздействия

1. Специфични
замърсители;
2. Биологични
елементи за качество

Да

Да

Информацията за натиска върху повърхностните и подземните води, и отчетеното
въздействие, респ. обобщените данни за мониторинга са в основата на изготвената оценка
на състоянието на повърхностните и подземните водни тела.
2.1.4. Обхват, съдържание и източници на използваната информация
При оценка на натиска върху повърхностните и подземните води в
Западнобеломорски район в настоящия ПУРБ е събрана, анализирана и обработена
информация от различни източници, а именно:
Информация, налична в БД „ЗБР”:
регистри за издадени разрешителни за водовземане и ползване на повърхностни и
•
подземни води съгласно ЗВ;
•
районите със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН);
•
данни от Националната система за мониторинг на водите, в т.ч. от
хидробиологичен, физико-химичен и хидроморфологичен мониторинг за повърхностни
водни тела и количествен и химичен мониторинг за подземни водни тела;
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•
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 – 2012 г.;
•
данни от проведения контрол по издадените разрешителни по Закона за водите и
комплексни разрешителни по Закона за опазване на околната среда;
•
данни от проведен собствен мониторинг на титуляри на разрешителни за ползване
и водовземане от повърхностни и подземни води в ЗБР и контролна дейност във връзка
с изпълнение на условия в издадените разрешителни - за периода 2010 – 2014 г.;
•
данни от проведен радиологичен мониторинг на повърхностни и подземни води за
периода 2008 – 2012 г.;
•
резултати от Проект „Интегрирано управление на водите в Република България”,
реализиран от Правителството на Япония чрез Японската Агенция за международно
сътрудничество (JIСA), относно податливостта на почвите към ерозия.
Информация от други институции:
•
Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) - относно издадени комплексни
разрешителни съгласно Закона за опазване на околната среда (ЗООС), депата за битови
и промишлени отпадъци, които не отговарят на екологичните изисквания и складовете
за пестициди;
Министерството на земеделието и храните (МЗХ) - относно земеделието,
•
животновъдството, използваните торове и препарати за растителна защита от Доклад
„Преброяване на земеделските стопанства през 2010 г.“, Агростатистика и проведено
проучване на предвижданите от земеделците водни количества за напояване на
индивидуални стопанства в следващите 5 години;
•
Министерство на околната среда и водите (МОСВ) - във връзка с агломерациите
над 2 000 е.ж., съгласно Доклад за прилгане на изискванията на Директива 91/271/EС
относно пречистване на отпадъчни води от населените места 9 ; Регионалните
инспекции по околна среда и водите (РИОСВ) за областите Перник, Кюстендил,
Благоевград и Смолян - относно депата за битови и промишлени отпадъци, които не
отговарят на екологичните изисквания, вкл. незакритите нерегламентирани сметища,
както и обектите с висок и нисък потенциален риск по ЗООС;
•
Министерството на икономиката (МИ) и Министерство на енергетиката (МЕ) Регистър на предоставените концесии за добив на подземни богатства по Закона за
подземните богатства и данни от реализиран проект JIСA - относно концесиите за
добив на подземни богаства;
•
Министерството на здравеопазването (МЗ), относно зоните за защита на водите;
•
Годишни доклади на НИМХ по договори с МОСВ.
•
Проект „Корине земно покритие“ (Corine Land Cover 2012)10 - данни относно
земеползването, типовете почва, податливостта на почвите към ерозия, типове почви и
добив на подземни богатства;
9
10

http://www3.moew.government.bg/files/docs/presscentre/aktualno_2011/Doklad_za_prilagane_na_Direktiva_91_271.pdf
http://eea.government.bg/bg/projects/korine-14
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•
резултати от изпълнението на научно-приложни разработки, свързани с обхвата
на ПУРБ.
Детайлно описание на източниците на информация и нейният обхват са
представени в Приложение 2.1.4.
2.1.5. Преки и косвени въздействия от измемението на климата, наводненията
и засушаването
Прекитe и косвени въздействия от измемението на климата са разгледани в научноприложната разработка „Оценка на натиска и въздействието върху повърхностните и
подземните води от изменението на климата и оценка на наличието на вода за
икономическите сектори” въз основа на която е изготвен „Подход за оценка на натиска и
въздействието върху повърхностните и подземните води от изменението на климата и
оценка на наличието на вода за икономическите сектори“.
Изменението на климата представлява промяна на обичайните атмосферни условия
или на климатичните процеси, протичащи в продължение на десетилетия или на по-дълъг
период от време. Наблюденията през ХХ и XXI век свидетелстват за бързи темпове на
климатичните промени. Съществуват все повече доказателства, че затоплянето на земната
атмосфера е тенденция, тясно свързана с изменението на климата. Изменението на
климата засяга водите повече от всички други естествени ресурси. То води до интензивни
промени в хидроложкия цикъл, в резултат на които в глобален мащаб сухите сезони
стават още по-сухи, а дъждовните сезони – още по-влажни, в следствие на което се
увеличава рискът от по-големи и по-чести наводнения и суши. Климатичните изменения
оказват огромно влияние върху качеството и количеството на наличните и достъпни водни
ресурси.
Климатичните промени имат конкретни регионални измерения, като тези,
наблюдавани в Югоизточна Европа се отнасят и за територията на България. Констатира
се нарастване на щетите от екстремни хидро-климатични явления, като наводнения,
екстремно високи температури, бури предизвикани от извънтропични циклони в
северните части на континента, суши, градушки и др. В бъдеще се очаква те да се случват
по-често и да са по-интензивни. Климатичните промени са част от глобалните промени и
това още повече усилва неблагоприятните последствия от метеорологичните,
климатичните и хидроложките бедствия поради факта, че те се реализират в райони, които
са все по-гъсто населени, застроени, стопански усвоени и икономически обвързани.
В рамките на горепосочената разработка е извършено климатично моделиране за
територията на България по райони за басейново управление по два сценария (RCP4.5 и
RCP8.5) за очаквано изменение на средните температури и количество валежи за три
периода: за първия период с хоризонт 2027 г., и за периодите 2021-2050 г. и 2071-2100 г.
(за повече информация виж Раздел 1, т 1.1.3).
Потенциално, всички видове натиск са чувствителни към климатични промени.
В този контекст „преки” и „косвени” въздействия се дефинират както следва:
Преките въздействия афектират естествените системи и процеси (метаболизма на
организмите, например) и/или променят ефектите от човешкото въздействие.
Косвените въздействия са дефинирани като „влияния, вследствие адаптацията на
човешката дейност към климатични промени”, например повишаването на
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ретензираните обеми, което води до по-високи концентрации на замърсителите в
долните течения.
Механизмът на преките и косвени въздействия върху водните ресурси зависи от
спецификата на района, от естествената изменчивост, климатичните и обществени
фактори. Очакваните преки и косвени въздействия от климатични промени имат различна
интензивност в трите периода 2013-2042, 2021-2050 и 2071-2100 разгледани в научноприложната разработка.
В резултат от натиска от изменение на климатични фактори се наблюдава:
Повишаване на температурите; Намаляване на валежите; Промени в разпределението на
валежите; Интензивни валежи; Топене на ледени масиви; Повишаване на морското
равнище,
Очакваните преки въздействия са: Намален отток в реките; Понижени водни
нива в язовирите; Понижени нива на подпочвените води; Сезонни промени в оттока;
Промени в периодите на снеготопене; Увеличаване на заплахата от наводнения;
Засоляване на подпочвените води.
В комбинация с природни и социални фактори като: Понижена способност за
регенерация на почвата, свързана с обезлесяване и урбанизация; Повишена потребност от
вода за селскостопански, производствени и битови нужди; Влошаване състоянието на
съществуваща инфраструктура (язовири, водоснабдителни и канализационни системи),
Очакваните косвени въздействия са: Недостиг на вода за селскостопански,
производствени и битови нужди; Въздействия върху производството на храни и износни
култури; Въздействия върху производствената инфраструктура; Въздействия върху
градските услуги.
Динамиката във времето на очакваните климатични промени и тяхното сезонно
разпределение показва сигнали както за вероятни наводнения, така и засушавания през
различните бъдещи времеви периоди.
Преглед на въздействието от наводнения
В настоящия план очакваните климатични промени са разгледани на базата на двата
климатични сценария: RCP 4.5 и RCP 8.5 и референтен период 1976 - 2005 г.
По-долу са дадени основните резултати и заключения за очакваните изменения на
валежите и температурите на територията на Р. България и по-специално за
западнобеломорски район и свързаните с тях екстремни явления.
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Фигура № 2.1.5.а. Относително изменение на Валежите по сезони (%) за 20212050 г. спрямо 1976-2005 г.

Очакваните климатични промени и преди всичко промените в температурата и
количеството валежи, показват сезонни климатични колебания, представени на фигура №
2.1.5.а., чрез относителното изменение на валежите по сезони (%) за периода 2021 - 2050 г.
спрямо 1976 - 2005 г. като съпоставка между четирите района за басейново управление.
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Значителното увеличаване на валежите през есента се потвърждава и от двата сценария.
Потвърждава се също очакваното намаление на валежните суми през летния сезон.
Очакваните промени на средноденонощните температури и средноденонощните
валежи по сценария RCP 4.5 (фигура № 2.1.5.б.) очертават за всички периоди повишаване
на средноденонощните температури. Очаква се увеличение и на валежите, като найголямо увеличение се очаква през периода 2013 - 2042 г.– с почти 4,5 % за
западнобеломорски район.
По сценария RCP 8.5 за всички периоди се очаква по-голямо повишение на
средноденонощните температури в сравнение със сценария RCP 4.5. Тенденциите за
валежите по RCP 8.5 сценария предвиждат във всички райони за басейново управление за
периода 2071 – 2100 г. увеличение на валежните количества.
Фигура № 2.1.5.б. Изменение на средноденонощните температури и валежи в
сравнение с референтния период по сценария RCP 4.5 за ЗБР

От фигура № 2.1.5.в. се вижда, че по сценария RCP 4.5 за периода 2013 – 2042 г. се
очаква увеличение на валежите през есента с 23 %. Зимните валежи също бележат
повишение с над 13 %. Пролетните валежи се очаква да се увеличат с 2 %. Валежите през
лятото се очаква да намалеят. За периода 2021 – 2050 г. се очаква повишаване на
валежните количества през зимата с над 17 %. Валежите през пролетта също се очаква да
се увеличат с над 3 %. За летните валежи обаче се очаква намаление с 10 %. За периода
2071 – 2100 г. се очаква нарастване на есенните суми на валежите с над 13 %. За зимните
валежи се очаква покачване с 6 %. Пролетните валежи се очаква да се увеличат с малко
над 12 %. Валежите през лятото обаче се очаква да намалеят с над 9 %.
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Фигура № 2.1.5.в. Средна разлика на валежните количества по сезони (%) спрямо
периода 1976 – 2005 г. по сценария RCP 4.5

По сценария RCP 8.5 основните изводи са следните: за периода 2013 – 2042 г. се
очаква увеличение на валежите през есента с над 31 %. Зимните валежи се очаква да
намалеят с почти 12 %. Количеството на пролетните валежи се очаква да намалеят с почти
3 %. Валежите през лятото се очаква да се понижат с 6.3 %. За периода 2021 – 2050 г. се
очаква увеличение на валежите през есента с 26.6 %. През зимата се очаква намаление с
10 %. Валежите през пролетта се очаква да останат почти непроменени. За летните валежи
се очаква намаление с почти 11 %. За периода 2071 – 2100 г. се очаква увеличение на
есенните валежи с над 24 %. За зимните валежи се очаква увеличение с почти 10 %.
Пролетните валежи се очаква да се увеличат с над 9 %. Валежите през лятото се очаква да
се понижат с 6.4 %.
Може да се отбележи трайна тенденция към увеличение навсякъде на есенните
валежи и намаляване на летните. Най-голямо увеличение на есенните валежи се очаква за
периода 2013 – 2042 г. – с над 31 %.
Предсказаните по климатичния модел промени в сезонното разпределение на
валежите в ЗБР дава основание да се очаква засилване на честотата и на силата за
наводнения и засушавания като много вероятни.
В зависимост от избрания сценарий и бъдещ период, резултатите от климатичните
симулации показват не само значителни промени на температурите, но и разнопосочни
промени в количеството и сезонното разпределение на валежите, което е сигнал за
вероятна по-голяма сила и по-голяма честота в проявата на очаквани екстремни явления
като наводнения и засушавания.
Преглед на въздействието от засушаване
Засушаване e природно явление, което възниква по-скоро постепенно, а не
внезапно, за разлика от наводненията. От метеорологична гледна точка засушаването се
асоциира със сухи периоди с различна продължителност и степен на засушаване.
Основната мярка за засушаване е недостатъчното количество валежи за определена
дейност, както и времето на падането им, разпределението и интензивността на този
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дефицит по отношение на съществуващите запаси, потреблението и използване на водата
(напр. растеж на селскостопански култури, напояване, ниво на водохранилище).
Продължителността и обхвата на засушаванията са неизвестни, тъй като валежите са
непредсказуеми по количество, продължителност и местоположение.
Наблюдаваните и очаквани въздействия от климатичните промени показват като
цяло средно увеличение на наблюдаваната средногодишна температура и намаление на
валежите. Високите температури на въздуха в съчетание с валежния дефицит през летния
сезон ще увеличат риска от всички видове засушаване – метеороложко или климатоложко,
хидроложко, селскостопанско и социо-икономическо. Метеороложкото засушаване е
резултат от недостиг на валежи, докато хидроложкото засушаване описва дефицит на
обема на водоснабдяване. Селскостопанското засушаване е свързано с недостиг на вода за
растежа на растенията и се оценява като недостатъчна почвена влажност за компенсиране
на загубите от сумарното изпарение.
В България през следващите десетилетия се очаква затопляне и редуциране на
валежните количества, особено през топлото полугодие. Възможни последициот
засушаването са: неспособност за задоволяване на нуждите за вода; увеличена
концентрация на замърсители; повишена мътност; влошаване качествата на пресните
води; въздействие върху влажни зони; пресъхване на водни тела в района; унищожаване
на речна и крайречна флора и фауна; риск от горски пожари и др.
Недостиг на вода - продължителен дисбаланс между потреблението и наличния
воден ресурс в регион, характеризиран най-често от засушлив или сух климат и/или
засилен от рязко повишаване на потреблението, във връзка с нарастване на населението
и/или селскостопанските нужди.
Засушаването е естествено явление, докато водния недостиг може да се приеме
като резултат от антропогенното въздействие. Двата процеса са различни по произход и
проява, но обикновено се наблюдават заедно поради съвпадение на обстоятелствата.
Типични характеристики и за двата процеса са намаленият речен отток и приток към
язовирите, езерата и водоемите и намаляване на влажните зони.
За приетия като работен сценарий на климатични промени RCP 8.5 с плавно
нарастващи емисии на парникови газове във времето (най-песимистичен сценарий), в
западнобеломорски район се предвижда умерен риск от засушаване и недостиг на вода в
горното и долно поречие на р. Струма и долното поречие на р. Места за периода 20712100 г.
2.2. Актуализиран преглед на натиска върху повърхностните води
Въз основа на събраната и анализирана информация за Западнобеломорски район в
ПУРБ за втория планов период са определени потенциалните категории натиск върху
повърхностните води:
натиск от точкови източници на замърсяване;
натиск от дифузни източници на замърсяване;
натиск от физични изменения/хидроморфологичен натиск;
натиск от климатични изменения.
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Всеки от посочените видове е в резултат от действието на различни движещи сили
и за него е извършен актуализиран преглед. Същият е подробно представен в
Приложение 2.2.
Оценката на значимия натиск върху повърхностните водни тела от различните
видове източници в териториалния обхват на Западнобеломорски район е извършена като
към тях са приложени критерии за значимост за съответния източник. При установено
превишение на праговите стойности за съответния източник и влошено състояние,
предизвикано от източника, оказващ натиск по елемента за качество, недостигащ
екологичните цели за съответното повърхностно водно тяло, се счита, че
идентифицираният натиск е значим.
2.2.1. Оценка на замърсяването от точкови източници
Като точкови източници на замърсяване в Западнобеломорски район са
идентифицирани:
Зауствания на битови отпадъчни води от:
•
Градски пречиствателни станции за отпадъчни води (ГПСОВ) на населени места
(агломерации) с над и под 2000 еквивалент жители (е.ж.).
Градски канализациони мрежи (ГКМ) на населени места (агломерации) с над и
•
под 2000 е.ж.
Локални пречиствателни станции за битови отпадъчни води (ЛПСОВ).
Зауствания на промишлени отпадъчни води с:
•
Разрешително по Закона за водите (ЗВ).
•
Комплексно разрешително (КР), съгласно Закона за опазване на околната среда
(ЗООС).
Зауствания на битови отпадъчни води.
Като битови отпадъчни води се разглеждат формираните потоци от потребление на
вода от жилищните и обществените сгради, както и от битовите помещения на
индустриалните предприятия. Еквивалентният брой жители е показателят, който показва
замърсяването от агломерацията с органичен биоразградим товар. Той се формира от
населението (постоянно и приходящо), от обществено-обслужващи сгради (ресторанти,
заведения и т.н.), както и от предприятия, които формират промишлени отпадъчни води с
битово-фекален характер.
При идентифицирането на тези точкови източници са използвани издадените
разрешителни за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти в
териториалния обхват на ЗБР, Доклад за прилагане на изискванията на Директива
91/271/ЕЕС, относно пречистване на отпадъчни води от населени места над 2000 е.ж.,).
Изискванията на Директива 91/271/ЕЕС са за:
изграждане на канализационна мрежа и осигуряване на биологично пречистване за
всички агломерации с над 2000 е. ж.;
осигуряване на по-строго пречистване на отпадъчните води от всички агломерации
с над 10000 еквивалентни жители, които заустват в чувствителна зона или във
водосбор на чувствителна зона.
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Те са транспонирани в разпоредбите на Наредба № 6 от 9 ноември 2000г., с които
се определя необходимата степен на пречистване на битовите отпадъчни води, с цел
предпазване на водоприемниците/повърхностните водни тела от замърсяване с органичен,
неорганичен и биологичен произход.
В териториалният обхват на ЗБР попадат 38 бр. агломерации с над 2000 е.ж., от
които 10 на брой са с над 10000 е.ж., а 28 на брой от 2000 до 10000 е.ж. (по информация от
Доклада за прилагане на изискванията на Директива 91/271/ЕЕС).
В таблица № 2.2.1.а. и фигура № 2.2.1.а. е представена обобщена извадка за
съответствието на агломерациите с над 2000 е.ж., с изискванията на наредбата.
Таблица № 2.2.1.а. Агломерации с над 2000 е.ж. и съответствието им с
изискванията на Наредба № 6 от 9 ноември 2000 г. в ЗБР
Агломерации с над 2000 е.ж. в териториалния обхват на ЗБР
Агломерации с над
10000 е.ж.

Агломерации между
2000 и 10000 е.ж.

Общо

Агломерации
Брой

големина,
е.ж.

Брой

големина,
големина,
Брой
е.ж.
е.ж.

Агломерации, които имат
осигурено пречистване на
битовите ОВ, в съответствие с
изискванията на Наредба № 6
от 9 ноември 2000 г.

2

60 107

0

2

60 107

Агломерации, които имат
осигурено пречистване на
битовите ОВ, което не е в
съответствие с изискванията на
Наредба № 6 от 9 ноември 2000
г.

4

215 916

1

2 381

5

218 297

Агломерации, за които няма
осигурено пречистване на
битовите отпадъчни води

4

115 440

27

85 045

31

200 485

10

391 463

28

87 426

38

478 889

Общо агломерации
с над 2000 е.ж.
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Фигура № 2.2.1.а. Разпределение на е.ж. в агломерациите над 2000 е.ж., спрямо
осигуреното пречистване на битовите отпадъчни води

Само две от действащите 7 бр. ГПСОВ за агломерации над 2000 е.ж. са с осигурено
пречистване в съответствие с изискванията на Директивата- ГПСОВ гр. Кюстендил с
осигурено по-строго пречистване на отпадъчните води като агломерация с над 10000
еквивалентни жители, която зауства в чувствителна зона или във водосбор на
чувствителна зона и ГПСОВ Разлог (агломерация с над 2000 е.ж. ) с осигурено походящо
пречистване.
През 2016г. е налична актуализирана информация относно броя на агломерациите
над 2000 е.ж. в ЗБР и тези, за които има осигурено пречистване, като същата е представена
при отчитане на изпълнението на програмата от мерки за първия планов период, в Раздел
7 на ПУРБ 2016-2021. Подробна информация по темата е достъпна на сайта на МОСВ11.
Заустванията от 3 броя агломерации с над 10000 е.ж., които пречистват
отпадъчните си води, но не в съответствие с изискванията на Директивата за отстраняване
на биогенните елементи представляват по-голяма част от общия товар (по е.ж.) в
сравнение със заустванията от 28 бр. агломерации между 2000 и 10000 е.ж, за които няма
осигурено пречистване на битови отпадъчни води. Въпросните четири броя агломерации
над 10000 е.ж. имат подсигурено биологично пречистване, но нямат необходимото
отстраняване на биогенните елементи азот и фосфор, който да осигури висок екологичен
ефект.
Съгласно критериите за значимост, заустванията от непречистени градски
отпадъчни води на населени места под 2000 е.ж., се считат за източник на значим натиск
само, ако оказват натиск по елемента за качество, водещ до недостигане на екологичните
цели. Въпреки това, предвид демографската специфика на Западнобеломорски район, те
са разгледани обстойно. Приема се, че заустванията от тях поотделно не са значим натиск,

11

http://www5.moew.government.bg/?page_id=44484
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но тяхното натрупване може да повлияе цялостно върху състоянието на водосбора на
водното тяло.
Установеният натиск от точковия източник –заустване на битови отпадъчни води в
Западнобеломорски район е представен в Приложение 2.2.1.а. - Зауствания на битови
отпадъчни води и визуализиран на Карта 2.2.1.а. На фигура № 2.2.1.б. е илюстрирано
процентно им разпределение.
Фигура № 2.2.1.б. Процентно разпределение на емитери на битови отпадъчни
води, заустващи във водни обекти в Западнобеломорски район

Повърхностните водни тела, при които след прилагане на съответните критерии е
идентифициран значим натиск от точков източник - зауствания на битови отпадъчни води
са описани подробно в представената по-долу обобщена таблица № 2.2.1.г.
Зауствания на ГПСОВ над 10000 е.ж. са едни от най-значителните точкови
източници на замърсяване в териториалния обхват на ЗБР. При 5 броя повърхностни
водни тела, подробно изброени в таблица № 2.2.1.в. са констатирани превишения на
праговите стойности за този вид натиск, посочени в Приложение 2.1.2.а „Критерии за
значимост на натиска от антропогенните дейности върху повърхностните води”. Поради
тази причина съответните повърхностни водни тела са идентифицирани като подложени
на значим натиск от този източник. Това са повърхностни водни тела, в които заустват
агломерациите Дупница, Радомир и Перник (ПСОВ Батановци), с осигурено пречистване
на битовите ОВ, което не е в съответствие с изискванията на Наредба № 6 от 9 ноември
2000 г., както и агломерация Разлог с осигурено пречистване според изискванията на
същата Наредба, но без пречистване на азот и фосфор.
Установените превишения на праговите стойности по посочените показатели от
съответните ГПСОВ над 10000 е.ж. по съответните повърхностни водни тела са
представени в таблица № 2.2.1.б. както следва:
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Таблица № 2.2.1.б.

ГПСОВ над
10000 е.ж.

Брой
е.ж.

Констатирани
превишения на
праговите
стойности от
Код на засегнато
Приложение № 1
повърхностно
на подхода за
водно тяло
провеждане на
анализа на
натиска и
въздействието

ГПСОВ гр.
Батановци

81889

Разтворен О2, Общ
N, Общ P

BG4ST900R006

р. Струма от вливане на р. Конска до яз.
Пчелина

ГПСОВ гр.
Кюстендил

48 052

Разтворен О2, Общ
N, Общ P

BG4ST700R022

р. Глогошка (Банщица) от кота 1160 м. до
вливане в р. Струма

ГПСОВ гр.
Радомир

14 513

Общ P

BG4ST900R006

р. Струма от вливане на р. Конска до яз.
Пчелина

ГПСОВ гр.
Дупница

36 683

Разтворен О2

BG4ST600R1036

р. Джерман от вливането на р. Отовица до
вливане в р. Струма

ГПСОВ гр.
Благоевград

82 831

Общ Р

BG4ST500R047

р. Благоевградска Бистрица от вливане на р.
Хърсовска до вливане в р. Струма

ГПСОВ гр.
Разлог

12 055

Разтворен О2

BG4ME800R087

р. Бела река от изворите до вливане в р. Изток

Име на водно тяло

Заустванията от непречистени градски отпадъчни води на населени места над 2000
е.ж. (разгледани в категориите между 2000 и 10000 е. ж. и над 10000 е.ж.) се явяват
източник, оказващ значим натиск за 32 бр. повърхностни водни тела. За тези тела по
данни от провеждан мониторинг е установено „влошено състояние”. Като резултат от този
натиск се наблюдава повишаване на концентрацията на биогенните вещества в
повърхностните води - общ азот, амоняк, нитрати, нитрити, общ фосфор, фосфати и
влошаване на биологичните елементи за качество.
Заустванията от непречистени градски отпадъчни води на населени места под 2000
е.ж. за ЗБР са идентифицирани като водещи, тъй като оказват значим натиск по елемента
за качество, възпрепятстващ постигането на екологичните цели. Причините за това могат
да се търсят в големия брой слабо населени места под 2000 е.ж., които са с частично
изградена или с неизградена канализационна мрежа. Общото им натрупване като няколко
на брой зауствания в съответното водно тяло оказва кумулативен ефект. Идентифицирани
като подложени на значим натиск са 22 броя водни тела, по критерия „влошено
състояние”.
Като подложени на значим натиск от точковите източници - зауствания на ГПСОВ
под 2000 е.ж. са определени три броя повърхностни водни тела. Това са водните тела, в
които заустват 4 броя агломерации под 2000 е.ж., с осигурено пречистване, но въпреки
това за тях е установено влошаване на състоянието по биогенните елементи азот и
фосфор. Два броя повърхностни тела са подложени на значим натиск от зауствания на
ЛПСОВ.
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Зауствания на промишлени отпадъчни води.
При определянето на тези точкови източници са използвани издадени
разрешителни за заустване в повърхностни води от всички обекти, формиращи отпадъчни
води в резултат на производствена дейност и издадените от ИАОС комплексни
разрешителни.
Индустриални източници на натиск са зауствания на промишлени отпадъчни води
от всички обекти от Приложение № 5 на Наредба № 6/2000 г. за емисионни норми за
допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във
водни обекти в териториалния обхват на ЗБР.
Установеният натиск от точков източник – заустване на промишлени отпадъчни
води в Западнобеломорски район е представен в Приложение 2.2.1.б. - Зауствания на
промишлени отпадъчни води и визуализиран на Карта 2.2.1.б. На фигура № 2.2.1.в. е
илюстрирано процентно им разпределение.
Фигура № 2.2.1.в. Процентно разпределение на емитери на промишлени
отпадъчни води, заустващи във водни обекти с разрешително по ЗВ и КР по ЗООС в
Западнобеломорски район

Оценката на значимостта на натиска от тях е извършена чрез сравнение на
изчислени концентрации на замърсителите в отпадъчните води по данни от мониторнг с
индивидуалните емисионни ограничения за тези замърсители в разрешителните за
заустване.
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Не е идентифициран натиск от промишлените сектори от хранителната
промишленост, определени в чл. 16, ал. 8 от Наредба № 6, когато товарът от замърсяване
е над 4000 е.ж. и водите се заустват в чувствителни зони.
Повърхностни водни тела с установен значим натиск от IPPC-промишленост
(производства с издадени комплексни разрешителни по ЗООС) в териториалния обхват на
ЗБР са три броя, всички в басейна на р. Струма. Повърхностни водни тела с установен
значим натиск от не-IPPC-промишленост са 6 броя, в басейна на р. Струма. Всички те са
подробно представени в обощената таблица № 2.2.1.г.
На територията на Западнобеломорски район са идентифицирани 8 броя обекти, от
които 4 бр. обекти са класифицирани като предприятия/съоръжения с висок и 4 бр. обекти
с нисък рисков потенциал по ЗООС. Засегнати са 8 бр. водни тела, всичките в поречие
Струма. Подробна информация е представена в таблица № 2.2.1.в.
Таблица № 2.2.1.в. Обекти, класифицирани като предприятия/съоръжения с висок или
нисък рисков потенциал по ЗООС в Западнобеломорски район.
№

Име на
обект

Населено
място

Община

Код Водно
тяло

Име Водно
тяло

Поречие

Класифицира
н рисков
потенциал по
ЗООС

1.

Складова
база за
пропан-бутан
и светли
горива-"Паур
Тийм Газ"
ЕООД

гр. Перник

Перник

BG4ST900R003

р. Струма от
яз. Студена
до вливане
на р. Конска

Струма

Висок рисков
потенциал

2.

"Мини
открит
Въгледобив"
ЕООД

с. Големо
Бучино

Перник

BG4ST900R003

р. Струма от
яз. Студена
до вливане
на р. Конска

Струма

Висок рисков
потенциал

3.

Предприятие
за
съхранение и
производство
на базови
органични
разтворители
и
разредители
на алкидни
бои- "Алел"
ЕООД

4.

ЖП- изливно
съоръжение
за газ
пропанбутан"Булмаркет
Кюстендил"
ООД

гр. Кюстендил

Кюстендил

BG4ST700R022

с. Скриняно

Кюстендил

BG4ST700R102
0

р. Глогошка
/Банска/ от
изворите до
вливането й
в р. Струма

р.
Соволянска
Бистрица от
кота 1195 м.
до вливане в
р. Струма

Струма

Струма
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№

Име на
обект

Населено
място

Община

Код Водно
тяло

Име Водно
тяло

Поречие

Класифицира
н рисков
потенциал по
ЗООС

5.

Кондезацион
на централа
за
производства
на ел.
Енергия"ТЕЦ Бобов
дол" ЕАД
Петролна
база
"Благоевград
", оператор"Сервиз
Канект" ООД

с. Големо село

Бобов дол

BG4ST600R039

р.
Разметаница
от изворите
до вливане в
р. Джерман

Струма

Нисък рисков
потенциал

гр. Благоевград

Благоевгра
д

BG4ST500R103
0

р. Струма от Струма
вливането на
р. Джерман
до вливане
на р.
Благоевградс
ка Бистрица
р. Струма от Струма
вливането на
р. Джерман
до вливане
на р.
Благоевградс
ка Бистрица

Нисък рисков
потенциал

6.

7.

"Разтоварище
и товарище
на петролни
деривати""БМВ-2000"
ООД

гр. Благоевград

Благоевгра
д

BG4ST500R103
0

8.

Завод за
производство
на
технически
газове-"Ер
Ликид
България"
ЕООД

гр. Перник

Перник

BG4ST900R003

р. Струма от
яз. Студена
до вливане
на р. Конска

Струма
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Таблица № 2.2.1.г. Повърхностни водни тела с идентифициран значим натиск от точкови източници
Точков източник

Зауствания на
ГПСОВ под 2000
е.ж.

Зауствания на
ГПСОВ над 10000
е.ж.

Зауствания на
ЛПСОВ

Зауствания на ГКМ
под 2000 е.ж.

Критерии

Код на водно
тяло

Име на водно тяло

BG4ST700R017

р. Струма от вливане на р. Треклянска до вливане на р. Соволянска Бистрица

BG4ST900R011

р. Светля от изворите до яз. Пчелина

BG4ST500R063

р. Струма от вливане на р. Белишка (Шашка) до вливане на р. Санданска Бистрица

Превишения на разтворен О2,
Общ N, Общ P

BG4ST900R006

р. Струма от вливане на р. Конска до яз. Пчелина

Превишения на Общ P

BG4ST500R1049

р. Струма от вливането на р. Благоевградска Бистрицас притоците и р.Четирка и р.
Айдаровско дере от вливането на р. Стара река

Превишения на разтворен О2

BG4ST600R1036

р. Джерман от вливането на р. Отовица до вливане в р. Струма

Превишения на разтворен О2,
Общ N, Общ P

BG4ST700R1022

р. Глогошка (Банщица) от кота 1160 m до вливане в р. Струма

Превишения на разтворен О2

BG4ME800R084

р. Изток от изворите до вливане в р. Места

BG4ST600R1036

р. Джерман от вливането на р. Отовица до вливане в р. Струма

BG4ST700R1020

р. Соволянска Бистрица от кота 1195 m до вливане в р. Струма

BG4DO135R1118

р. Доспат от язовир Доспат до българо-гръцката граница

BG4ME200R115

р. Сатовчанска Бистрица от вливане на р. Дяволски дол до вливане в р. Места

BG4ME500R1109

р. Неврокопска (Тупувишка) от вливане на р. Добротинска до вливане в р. Места

BG4ME500R1110

р. Дъбнишка от кота 1090 m до вливане в р. Места

Влошено състояние

Влошено състояние

Влошено състояние
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BG4ME700R090

р. Места от вливане на р. Изток до вливане на р. Рибновска

BG4ME700R092

р. Златарица от изворите до вливане в р. Места

BG4ME700R105

р. Туфча от с. Брезница до вливане в р. Места

BG4ME900R080

р. Места от вливане на притоците Бяла и Черна Места, до вливането на р. Изток

BG4ME900R083

р. Бабешка от изворите до вливане в р. Места

BG4ST200R076

р. Пиринска Бистрица (след вливане на р. Черешничка) с притока си р. Калиманска до
вливане в р. Струма

BG4ST400R1072

р. Струмешница от българо-македонската граница до вливане в р. Струма

BG4ST500R057

р. Струма от вливане на р. Ощавска до вливане на р. Белишка (Шашка)

BG4ST500R063

р. Струма от вливане на р. Белишка (Шашка) до вливане на р. Санданска Бистрица

BG4ST500R069

р. Струма от вливане на р. Санданска Бистрица до вливане на р. Струмешница

BG4ST500R1030

р. Струма от вливането на р. Джерман до вливане на р. Благоевградска Бистрица

BG4ST500R1049

р. Струма от вливането на р. Благоевградска Бистрицас притоците и р.Четирка и р.
Айдаровско дере до вливането на р. Стара река

BG4ST600R035

р. Джубрена от изворите до вливане в р. Тополница

BG4ST600R1032

р. Джерман от кота 1052 m с притока си р. Валявица и части от левите си притоци р.
Фудина (от кота 900 m) и р. Горица (от кота 814 m) до град Дупница

BG4ST600R1036

р. Джерман от вливането на р. Отовица до вливане в р. Струма

BG4ST700R017

р. Струма от вливане на р. Треклянска до вливане на р. Соволянска Бистрица
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между 2000 е.ж. и
10000 е.ж.

Над 2000 е. ж. без пречистване
или с механично пречистване

2016

BG4ST700R028

р. Струма от вливане на р. Елешница до вливане на р. Джерман

BG4ST900R012

р. Струма от яз. Пчелина до вливането на р. Треклянска

BG4ST900R003

р. Струма от яз. Студена до вливане на р. Конска

BG4ST600R039

р. Разметаница от изворите до вливане в р. Джерман

BG4ST900R1005

р. Конска (от кота 840 m) с десния си приток р. Селска до вливане в р. Струма

BG4ST500R1043

р. Рилска от вливане на р. Шарковица до вливане в р. Струма

BG4ST500R057

р. Струма от вливане на р. Ощавска до вливане на р. Белишка (Шашка)

BG4ST500R053

р. Сушичка от изворите до вливане в р. Струма

BG4ST500R063

р. Струма от вливане на р. Белишка (Шашка) до вливане на р. Санданска Бистрица

BG4ST400R1072

р. Струмешница от българо-македонската граница до вливане в р. Струма

BG4ST600R1032

р. Джерман от кота 1052 m с притока си р. Валявица и части от левите си притоци р.
Фудина (от кота 900 m) и р. Горица (от кота 814 m) до град Дупница

BG4ST500R1048

р. Струма от вливането на р. Стара река до вливането на р. Сушичка

BG4ST600R035

р. Джубрена от изворите до вливане в р. Тополница

BG4ME200R115

р. Сатовчанска Бистрица от вливане на р. Дяволски дол до вливане в р. Места

BG4ME800R084

р. Изток от изворите до вливане в р. Места

BG4ME900R082

р. Белишка от вливане на р. Вотръчка до вливане в р. Места

BG4ME700R1104

р. Туфча от кота 1145 m до с. Брезница
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Зауствания на ГКМ
над 10000 е.ж.

Над 2000 е. ж. без пречистване
или с механично пречистване

2016

BG4ME500R107

р. Места от вливане на р. Канина до вливане на р. Мътница

BG4ME700R1093

р. Добринишка (Дисилица) от кота 1550 m до вливане в р. Места

BG4ME900R080

р. Места от вливане на притоците Бяла и Черна Места, до вливането на р. Изток

BG4ME700R102

р. Рибновска от изворите до вливане в р. Места

BG4ME100R113

р. Места от вливането на р. Мътница до границата

BG4DO900L117

яз. Доспат

BG4DO600R122

р. Жижовска от изворите до вливане в р. Доспат

BG4ST500R047

р. Благоевградска Бистрица от вливане на р. Хърсовска до вливане в р. Струма

BG4ST600R1036

р. Джерман от вливането на р. Отовица до вливане в р. Струма

BG4ST700R1022

р. Глогошка (Банщица) от кота 1160 m до вливане в р. Струма

BG4ST900R003

р. Струма от яз. Студена до вливане на р. Конска

BG4ST400R1072

р. Струмешница от българо-македонската граница до вливане в р. Струма

BG4ST900R006

р. Струма от вливане на р. Конска до яз. Пчелина

BG4ST500R068

р. Санданска Бистрица от кота 590 m с притока си р. Бобов дол до вливане в р. Струма

BG4ME800R086

р. Дeмяница (Глазне) от вливане на р. Бъндерица до вливане в р. Изток

BG4ME500R1109

р. Неврокопска (Тупувишка) от вливане на р. Добротинска до вливане в р. Места

BG4ME800R084

р. Изток от изворите до вливане в р. Места
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промишлени
предприятия с IPPCпромишленост
(производства с
издадени
комплексни
разрешителни по
ЗООС)

Зауствания на
промишлени
предприятия с
Разрешително по ЗВ
(без тези включени в
ЕРИПЗ и за
отглеждане на
аквакултури)

2016

Превишения на рН, неразтворени
в-ва,
нефтопродукти,олово,желязо

BG4ST900R003

р. Струма от яз. Студена до вливане на р. Конска

Превишения на БПК5,
неразтворени в-ва, желязо

BG4ST600R039

р. Разметаница от изворите до вливане в р. Джерман

Няма превишения на ИЕО, но
водното тяло е в „умерено”
състояние*

BG4ST500R057

р. Струма от вливане на р. Ощавска до вливане на р. Белишка (Шашка)

BG4ST900R003

р. Струма от яз. Студена до вливане на р. Конска

BG4ST900R1005

р. Конска (от кота 840 m) с десния си приток р. Селска до вливане в р. Струма

BG4ST700R021

р. Струма от вливане на р. Соволянска Бистрица до вливане на р. Елешница

BG4ST500R1030

р. Струма от вливането на р. Джерман до вливане на р. Благоевградска Бистрица

BG4ST500R047

р. Благоевградска Бистрица от вливане на р. Хърсовска до вливане в р. Струма

BG4ST500R069

р. Струма от вливане на р. Санданска Бистрица до вливане на р. Струмешница

Превишения на рН, разтворен
кислород, БПК5, ХПК,
неразтворени вещества,
електропроводимост, мазнини,
сулфати, хлориди, общ органичен
въглерод
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На фигура № 2.2.1.г. е представено процентното им съотношение към общия
брой повърхностни водни тела в ЗБР.
Фигура № 2.2.1.г.

Анализът показва, че за териториалния обхват на ЗБР заустванията от ГКМ под
и над 2000 е.ж. са основният точков източник на замърсяване. Между всички
идентифицирани като точкови източници на значим натиск, най-висок е процентът на
заустванията на битови-отпадъчни води от ГКМ на населени места (агломерации) с над
и под 2000 е.ж., съответно 13.7 % и 12.0 %.
Най-малък процент от видовете точкови източници на замърсяване със значим
натиск е зает от заустванията на битови-отпадъчни води от ГПСОВ между 2000 и 10000
е.ж. и от заустванията на ЛПСОВ, съответно 0.5% и 1.1%. Като най-значим
индустриален източник от IPPC са идентифицирани отраслите черна металургия и
Енергийно стопанство -термични електроцентрали.
Като най-значим индустриален източник от не-IPPC са идентифицирани
отраслите: производство на строителни материали, хранително-вкусова промишленост
и текстилна промишленост. Заустванията от животновъдство и риборазвъждане не се
явяват значими точкови източници на замърсяване в териториалния обхват на ЗБР.
В първия ПУРБ на ЗБР (2010 – 2015 г.) като основни точкови източници на
замърсяване на повърхностните води също са определени отвежданията на пречистени
и непречистени отпадъчни води в повърхностни водни тела. Локалните пречиствателни
станции за битови отпадъчни води (ЛПСОВ) не са разглеждани като вид точков
източник на замърсяване. Не са определени и не са използвани числови критерии за
значимост на точковите източници на замърсяване на повърхностните води. Не е
направено представяне на значимия натиск от точкови източници на замърсяване по
отделни повърхностни водни тела и по отделни басейни.
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2.2.2. Оценка на замърсяването от дифузни източници, включително
преглед на ползването на земите
Съгласно Наредба Н-4 от 14.09.2012г. за характеризиране на повърхностните
води, „дифузен източник на замърсяване означава дейност или дейности,
замърсяването от които не може да се асоциира с точков източник на замърсяване и
произхожда в резултат на пространствено използване на земи”.
С изменението на Закона за водите от 2015 г. в т. 99 от § 58 е въведено следното
определение относно „Замърсяване от дифузен източник" – „замърсяване в резултат от
човешка дейност, което не е заустване на отпадъчни води в повърхностни води и/или
отвеждане на замърсители в подземните води, концентрирано в определена точка.“
Като дифузни източници на замърсяване на повърхностните води в
Западнобеломорски район са определени и разгледани :
Депата за отпадъци, Населени места под и над 2000 е.ж. без изградена или
частично изградени канализационна мрежа във водосборната площ на
поречията;
които не отговарят на екологичните изисквания;
Земеделие и съпъстващите го дейности във водосборната площ
повърхностното водно тяло/поречие/ЗБР;
- Използвана земеделска площ (ИЗП) - категории;
- Дял на ИЗП, върху която са приложени торове;
- Дял на ИЗП, върху която са внасяни препарати за растителна защита;
- Складове за препарати за растителна защита;

на

Животновъдство – брой и гъстота на отглежданите животни, вкл. и товар
азот и фосфор във водосбора на повърхностното водно/поречие/ЗБР;
Добив на подземни богатства във водосборната площ на повърхностното
водно тяло/поречие/ ЗБР;
Ерозия и типове почва - преглед на степента податливостта на ерозия и
типовете почви във водосбора на повърхностното водно тяло/поречие/ЗБР;
Преглед на ползването на земята във водосборната площ на повърхностното
водно тяло/поречие/ЗБР;
Риборазвъждане – зарибяване на язовири, отглеждане на аквакултури;
Туризъм и рекреация;
Замърсявания от минали дейности;
Атмосферни отлагания - атмосферни замърсители, постъпващи във
водосбора на повърхностното водно тяло/поречие/ЗБР;
Транспорт - замърсители от автомобилния транспорт (магистрали и
първокласни пътища), постъпващи във водосбора на повърхностното водно
тяло/поречие/ЗБР;
Резултатите от прегледа и анализа на дифузните източници на натиск са
представени като количество замърсител на определена площ на година. При
интерпретирането на данните и оценката на натиска е отчетено обстоятелството, че
няма достоверни данни за това как попадащите на дадена площ замърсители се
натрупват, мигрирират или преобразуват, както и при какви условия те попадат във
водното тяло. При липсваща или недостатъчна информация за количествена оценка на
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даден дифузен източник на замърсяване на повърхностните води е невъзможно
оценяване на размера на натиска, който той предизвиква, вкл. определяне на критерии
за значимост на съответното въздействие. Анализирани са внимателно и някои
специфични конкретни случаи, за които са взети предвид комбинирания натиск върху
определен водосбор.
Населени места с над 2 000 е.ж. без изградена или частично изградени
канализационна мрежа във водосборната площ на поречията
Населените места с над 2000 е.ж. без изградена или частично изградена
канализационна мрежа са разгледани като дифузен източник на замърсяване при
повърхностните води, но след по-задълбочен анализ е преценено, че по – осезаемо и
пряко този източник на натиск оказва върху подземните води. Лошото състояние на
старите канализационни мрежи – амортизация и техническото им изпълнение, водещо
до значителен процент на загуби по тях, също допринася за този извод. Отпадъчните
води се просмукват и замърсяват подземните води най-често с органични и биогенни
елементи. Поради недостатъчна информация за количествена оценка на този дифузен
източник на замърсяване на повърхностните води е невъзможно оценяване на
значимостта му, както и на въздейстивето, което той предизвиква.
Депа за битови, строителни и промишлени отпадъци, които не
отговарят на екологичните изисквания
Най-често такива депа или сметища са създадени върху земната повърхност или
под земята, включително вътрешни площадки за депониране на отпадъци на
територията на предприятията (т.е. депа, при които причинителят на отпадъци
извършва обезвреждане, на мястото на образуването им) и самостоятелни площадки,
предназначени за временно съхраняване на отпадъците, които се експлоатират за срок
по-дълъг от една година. Сметищата са места, нерегламентирани от компетентните
власти, за изхвърляне на отпадъци както и места с естествено струпван боклук.
Повечето от тях са разположени директно в речните корита и тяхното замърсяване е
изцяло с дифузен характер, а съставът им е трудно предвидим, с оглед на
безразборното изхвърляне на неопасни и опасни отпадъци.
В таблица № 2.2.2.а. и таблица № 2.2.2.б. е представена обобщена информация
за общинските депа/сметища за неопасни отпадъци, които не отговарят на
екологичните законови изисквания и промишлените депа в териториалния обхват на
Западнобеломорски район за басейново управление.
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Таблица № 2.2.2.а. Общински депа за отпадъци/сметища в териториалния
обхват на ЗБР, които не отговарят на екологичните законови изисквания
Общински депа/сметища в
Западнобеломорски район за
неопасни отпадъци, които не
отговарят на екологичните
законови изисквания, брой

Поречие Струма

Поречие Места

Поречие Доспат

действащи общински депа – не
отговарящи на екологичното
законодателство

18

1

0

действащи регионални депа,
отговарящи на екологичното
законодателство

3

1

1

общински депа с преустановена
експлоатация

0

3

1

частично рекултивирани
общински депа

0

1

0

Общ брой общински депа

21

6

2

Таблица № 2.2.2.б. Промишлени депа за отпадъци в териториалния обхват на
ЗБР
Промишлени депа в
Западнобеломорски район

Поречие
Струма

Поречие Места

Поречие Доспат

действащи промишлени депа

3

0

0

промишлени депа с
преустановена експлоатация

1

0

0

частично рекултивирани
промишлени депа

1

0

0

Общ брой промишлени депа

5

0

0

Натискът от дифузния източник на замърсяване - депа за отпадъци,
неотговарящи на екологичните изисквания и сметищата се изразява в замърсяване с
органични вещества, соли, нефтопродукти, метални и неметални съединения,
пестициди и други химикали на повърхностните и подземните води чрез дрениране и
просмукване. Поради липсата на достатъчно точна количествена информация по
отношение на състава и размера на постъпващите отпадъци в тези депа е затруднен
процеса на оценяване на тяхната значимост като дифузен източник на замърсяване на
повърхностните води в Западнобеломорски район.
За три броя повърхностни водни тела, наличието на депа за отпадъци без
изолираща подложна повърхност и без дренажна система се явява фактор, оказващ
допълнителен натиск за недостигане на екологичните им цели. При тях се наблюдава
100

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”

План за управление на речните басейни на ЗБР (2016-2021 г.)

2016

влошаване на състоянието им, поради което са определени като подложени на значим
натиск от депа за отпадъци, неотговарящи на екологичните изисквания.
Земеделие и съпътстващите го дейности във водосборната площ на
повърхностното водно тяло
Разгледани са водосборната площ на повърхностното водно тяло/поречие/ЗБР:
Категории ИЗП; Дял на ИЗП, върху която са приложени торове, Дял на ИЗП, върху
която са внасяни препарати за растителна защита; Складове за препарати за
растителна защита;
За определянето и оценяването на тези дифузни източници са използвани:
•
Доклад „Преброяване на земеделските стопанства през 2010г.“, вкл. и
допълнително получена информация от МЗХ и ИАОС12 ;
•
„Подход за обработване на информацията от дифузни източници на
замърсяване на повърхностните води“13
•
Резултатите от преброяването в доклада на МЗ са представени на ниво общини,
области, статистически райони и на национално ниво, и не се съдържат данни за
конкретно географско местоположение. Съгласно направените методологични
бележки в доклада:
•
ИЗП е част от общата площ на стопанството и включва обработваемата земя,
семейните градини, трайните насаждения (лозя, овощни насаждения, разсадници и
други – ракита, камъш, шипка) и постоянно затревените площи. ИЗП на
земеделското стопанство се състои от площите, които стопанството фактически
обработва (засява и прибира реколтата от тези площи) и използва при осъществяване
на дейността си, независимо от собствеността на тези площи.
•
Обработваемата земя е земеделска земя, която ежегодно участва в
сеитбооборот – площите, върху които се отглеждат едногодишни култури, както и
оранжерийните площи, площите, заети с ягоди, изкуствени ливади (люцерна,
детелина райграс), хмел, маслодайна роза, лавандула, угарите и площите за
производство на семена и посадъчен материал. Обработваемата земя е част от ИЗП
на стопанството. В обработваемата земя не се включват площите на семейните
градини, постоянно затревените площи, овощните и лозовите насаждения,
разсадниците.
•
Необработваеми земи са тези земи, които не са включени в сеитбообръщение
през съответната година и не са използвани за земеделско производство повече от
две години.
Обработваемите земеделски земи се третират широко с изкуствени торове и
препарати за растителна защита (ПРЗ). Дъждовните води и тези от агромелиоративни
дейности подпомагат миграцията на химични вещества от торове и ПРЗ в почвите,
подземните и повърхностните води. Основното натоварване, което идва от тези
източници са биогенните елементи (различни азот- и фосфорсъдържащи вещества) и
12

http://www.mzh.government.bg/MZH/Libraries/Агростатистика_бюлетини_2011/BG-ReportPreliminaryDataCensus201027_05_2011.sflb.ashx
13
http://www5.moew.government.bg/wp-content/uploads/filebase/Water/PURB/Podhodi/FINAL_FINAL_Podhod_info_difuzni.pdf
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специфични химични замърсители (приоритетни и опасни вещества) под въздействие
на дифузно замърсяване от земеделски източници са предимно повърхностните водни
тела разположени в равнинните райони.
За извършване на оценката на натиска от земеделски дейности, събраната
информация е обработена и анализирана в ГИС среда, като наличните данни
първоначално са представени пространствено чрез ГИС-слоя на общините. За
определяне на натиска по водни тела е отчетен делът от площта на общината, която
попада във всяко водно тяло. При анализиране и обработване на информацията за
определената на ниво община използвана земеделска земя, и употребените върху нея
торове и ПРЗ, е направено предположение, че количествено натоварването е
разположено равномерно във водосборната площ на всяко повъхностно водно тяло. По
този начин данните за използваната земеделска земя и внесените торове и ПРЗ,
определени на ниво община са сведени до ниво водосбор на повърхностните водни
тела.
За оценка на значимостта на този вид дифузен натиск са използвани критерия
площ на земеделската земя във водосбора на водното тяло, съпоставен с наличните в
БД „ЗБР“ данни от мониторинга, провеждан в съответното повърхностно водно тяло.
Към данните за ИЗП във всички повърхностни водни тела в ЗБР е приложен критерият
за значим натиск „Площ на земеделските земи, по-голяма от 30 % от водосбора на
водното тяло”. Идентифицирани са 4 броя повърхностни водни тела в териториалния
обхват на ЗБР, отговарящи на този критерий. Данните от мониторинг за тези
повърхностни водни тела показват превишения на стойностите за нитратен азот
(нитрати) и орто фосфати. Информация за тези 4 броя водни тела (в поречие на река
Струма) е представена в обобщената таблица № 2.2.2.в.
В таблица № 2.2.2.г. и на фигура № 2.2.2.а. са представени обобщените
резултати за ИЗП и отглежданите култури по поречия в ЗБР. На Карта 2.2.2.а. е
визуализирана използваната земеделска площ.
Таблица № 2.2.2.г. Използвана земеделска площ (ИЗП) и отглеждани култури в ЗБР

Лозя, km2

118

8544

918,8

308,6

58,8

71,2

18,4

30,8

6,8

345,6

43,1

35,5

Места

55

2785

293,8

21,1

25,7

3,5

2,1

15,7

1,7

221,6

1,4

1

Доспат

10

653

49,7

1,6

5,4

1,2

0,4

5,7

0,2

35,1

0,1

0

Общо

183

11965

1262,3

331,2

89,9

75,9

21

52,1

8,7

602,3

44,7

36,5

Постоянно затревени
площи, km2

Струма

Ягоди,
пресни
зеленчуци
Други площи
(вкл
Зърнени Технически
от
Фуражни картофи)
култури,
култури,
обработваемата култури,
и цветя,
km2
km2
земя, km2
km2
km2

Семейни градини, km2

Овощни видове и други
трайни насаждения без
лозя, km2

Използвана земеделска
площ, km2

Общ брой ВТ

Обработваема земя

ПОРЕЧИЕ

Водосборна площ, km2

ИЗП

Независимо, че повърхностно водно тяло - BG4ST400R1072 река Струмешница
от българо-македонската граница до вливане в река Струма, не покрива критерия „Над
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30 % от площта на водосбора на водното тяло да попада в уязвима зона”, същото е
идентифицирано като повлияно от значим дифузен натиск предвид комбинирания
натиск върху водосбора му. Взето е предвид обстоятелството, че същото е
трансгранично, водите му са замърсени още преди постъпване на българска територия.
В неговия водосбор е определена нитратно – уязвима зона, в която чрез просмукване
или оттичане водите се замърсяват с нитрати от земеделски източници вследствие
натоварването с вещества –замърсители, с произход оранжерийно производство.
Фигура № 2.2.2.а
отглеждани култури

Дялове в проценти на отделните категории ИЗП по

Дялове на ИЗП по използвани
култури, %
Зърнени култури
3% 3%
Технически култури
26%
Други площи от
обработваемата земя
7%

48%

1%

6%
4% 2%

Фуражни култури

Ягоди, пресни зеленчуци
(вкл картофи) и цветя

Общата използвана площ за земеделие в териториалният обхват на ЗБР е 1287
km , която е 11 % от общата водосборна площ на ЗБР. Най-голям е делът на
затревените площи, които не се торят и на практика не допринасят за натоварването.
Земеделските земи се третират широко с изкуствени торове и препарати за
растителна защита (ПРЗ). Основното натоварване, което идва от тези източници са
биогенните елементи (различни азот- и фосфорсъдържащи вещества) и специфични
химични замърсители (приоритетни и опасни вещества).
За употребените върху използваемата площ торове и ПРЗ, е направено
предположение, че количествените данни са разположени равномерно във
водосборната площ на всяко повъхностно водно тяло.
В таблица 2.2.2.д и фигура № 2.2.2.б. са представени обобщените резултати за
внасяните торове върху ИЗП в ЗБР.
2
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Таблица 2.2.2.д. ИЗП във водосборната площ на поречията в ЗБР, върху които
се внасят торове.

Поречие

Площ на
поречието

Брой ВТ в
поречието

Използвана
земеделска
площ (ИЗП), с
Общо ИЗП
изкл. на
в
оранжериите,
поречието,
върху която
кв.км
са приложени
минерални
торове , km2

ИЗП във водосборната площ на поречието върху
която се внасят торове

ИЗП,
ИЗП, върху
върху
ИЗП, върху
която са
ИЗП, върху
която са
която са
приложени
която са
приложени приложени
калиеви
приложени
азотни
фосфорни
торове ,
комбинирани
торове, km2 торове, km2
km2
торове, km2

Струма

8545

118

944,3

435,34

304,45

12,5

10,04

108,35

Места

2785

55

294,4

118,23

83,37

15,04

2,54

17,28

Доспат

635

10

47,95

13,1

7,034

4,1

0,15

1,82

Общо

11965

183

1287

566,67

394,85

31,64

12,73

127,45

Фигура № 2.2.2.б. Внасяни торове върху използваната земеделска площ (ИЗП), в %

Внасяни торове, върху използваната земеделска площ
в ЗБР, %

ИЗП, върху която са
приложени азотни торове

22%

ИЗП, върху която са приложени
фосфорни торове

2%
6%
70%

ИЗП, върху която са приложени
калиеви торове
ИЗП, върху която са приложени
комбинирани торове

Използвани са данни за внесени неорганични торове върху ИЗП в териториалния
обхват на ЗБР от Доклада на МЗХ. Съгласно представените и обработените
статистически данни в ЗБР е идентифициран натиск от торене с неорганични торове,
както следва:
При 134 броя повърхностни водни тела (73%) е установено натоварване от азот.
За 11 броя от тях данните от мониторинг потвърждават значително натоварване, чрез
регистрираните превишения по показателя за оценка на екологичното състояние общ
азот, което обяснява наблюдаваното влошаване на състоянието им.
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При 155 броя повърхностни водни тела (85%) установено натоварване от
фосфор. Шест броя повърхностни водни тела са с влошено състояние, потвърдено от
данните от мониторинг по отношение на показателите за екологично състояние ортофосфати или общ фосфор.
Същите тези 6 броя повърхностни водни тела, са едновременно с влошени
показатели по азот и фосфор и за тях се приема, че идентифицираният натиск от
торене с неорганични торове се явява значим.
Складовете за пестициди са потенциални дифузни замърсители на
повърхностните води със специфични химични замърсители (приоритетни и опасни
вещества). Голяма част от тях са неохраняеми и/или условията за съхранение са лоши.
В таблица № 2.2.2.е. и фигура № 2.2.2.в. е представена обобщена информация за
складовете за пестициди на територията на ЗБР.
Таблица № 2.2.2.е. Складове за пестициди на територията на ЗБР
Вид на склада за пестициди

Складове за пестициди
Брой

Общо пестициди, kg

Складове с бетонни кубове, осигуряващи пълно
обезопасяване(всеки ББ куб е с по 4000 kg
пестициди)

139

556 000

Малки складове с обслужване на едно или няколко
населени места

8

29 041

Големи складове,обслужващи цяла община

6

252 070

Общо складове за пестициди на територията на ЗБР

53

837 111

Фигура № 2.2.2.в. Процентно разпределение на количеството пестициди,
съхранявано в складове в ЗБР

Използваният подход включва преглед на данните за използваните препарати за
растителна защита и на съдържащите се приоритетни вещества в използваните
препарати.
В Приложение 2.2.2.а е представена информация за видовете складове за
пестициди в териториалния обхват на ЗБР и повърхностните водни тела, в които те са
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разположени: складове с бетонни кубове, осигуряващи пълно обезопасяване (всеки ББ
куб е с по 4000 kg пестициди); малки складове с обслужване на едно или няколко
населени места; големи складове, обслужващи цяла община. На Карта 2.2.2.б. е
представено местоположението им в ЗБР.
Анализът показва, че складовете с пестициди не се явяват значим натиск за
повърхностните водни тела, в обхвата на които са разположени, което се потвърждава и
от данните от проведения мониторинг за приоритетни вещества от пестициди.
Животновъдство
Животновъдството като брой и гъстота на отглежданите животни, както и
използването на животински тор са друг потенциален източник на дифузно
замърсяване на повърхностните води.
За определянето и оценяването на този дифузен източник са използвани:
Доклад на МЗХ „Преброяване на земеделските стопанства през 2010г.“;
„Подход за обработване на информацията от дифузни източници на
замърсяване на повърхностните води“.
Потенциалното замърсяване от тези дейности се свързва предимно с
биоразградими органични вещества, което може да повлияе негативно на водите БПК5 и натоварване с биогенни елементи (азот и фосфор). Влиянието на този натиск
върху водните тела е по-вероятно да е незначително, поради ограниченото развитие на
пасищното отглеждане на животни. Животните се отглеждат предимно във ферми, като
основно въздействие върху качествените и количествени показатели на повърхностните
води могат да окажат дъждовните води от производствените площадки, битовофекалните ОВ и водите от измиване на помещенията.
При спазване на Добрите земеделски практики в извън нитратно уязвими зони и
приетите програми от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с
нитрати в нитратно уязвими зони ,дифузното и точковото замърсяване на
повърхностните и подземните води в резултат от животновъдството е минимално.
В таблица 2.2.2.ж. и на фигура № 2.2.2.г. е представена обобщена информация за
гъстотата на отглежданите животни на териториалния обхват на ЗБР.
Таблица № 2.2.2.ж. Гъстота на отглежданите животни в ЗБР
Поречие

Брой
ВТ

Площ
кв.км

Говеда
и
биволи
брой/k
m2

Овце
брой/
km2

Кози брой/
km2

Свине
брой/
km2

Доспат

10

635

7

12

1

0

2

Места

55

2785

6

15

4

1

Струма

118

8545

3

10

5

3

Зайци
брой/ km2

Пчелни
семейства
брой/ km2

2

0

1

2

12

1

2

1

39

2

3

Еднокопитни
Птици
брой/ km2
брой/ km2
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Фигура № 2.2.2.г. Отглеждани животни ЗБР, %

Основни вещества-замърсители с произход от дейности, свързани с
животновъдство, са описани и разгледани натоварваннията с биогенните елементи азот
и фосфор.
Съгласно представените и обработените статистически данни от доклада на
МЗХ в ЗБР е идентифициран натиск от животновъдство, както следва:
При 103 повърхностни водни тела (57%) е идентифициран натиск от
животновъдство по показателя азот. За шест броя повърхностни тела данните от
мониторинг потвърждават влошено състояние по азот-съдържащите биогенни
показатели и за тези тела се приема, че натискът от животновъдство оказва съществено
въздействие.
При 122 повърхностни водни тела (67%) е идентифициран натиск от
животновъдство по показателя фосфор. Осем повърхностни водни тела са с влошено
екологично състояние в резултат от този натиск, което е потвърдено от данните от
мониторинг по отношение на показателите орто-фосфати и/или общ фосфор. За тези
тела се приема, че натискът от животновъдство оказва съществено въздействие.
За 6 броя повърхностни тела се наблюдава едновременно натоварване и по азот
и по фосфор. Водните тела с най-интензивно натоварване от азот и фосфор от
животновъдство са разположени в поречията на Места и Доспат.
Добив на подземни богатства във водосборната площ на
повърхностните водни тела
Добивът на подземни богаства може да разглежда като дифузен източник на
замърсяване на повърхностните води с неразтворени вещества, нефтопродукти и
метали.
В таблица № 2.2.2.з. и фигура № 2.2.2.д. е представена обобщена информация на
заетите площи за добив на подземни богатства в териториалния обхват на ЗБР. Добивът
на подземни богатства е обобщен в следните групи: индустриални материали, метални
полезни изкопаеми, скално-облицовъчни материали, строителни материали и твърди
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горива. В Приложение 2.2.2.б. е представена подробна информация за добива на
подземни богаства във водосборната площ на всяко повърхностно водно тяло. На
Карта 2.2.2.в. е представено местоположението на добива на подземни богатства в
ЗБР.
Таблица № 2.2.2.з. Площи за добив на подземни богаства на територията на
ЗБР
Площ на добива на подземни богаства във водосборната площ
на поречието, km2

Площ на
поречието,
km2

Общ брой
ВТ в
пoречието

Струма

8545

118

0,93

0,55

0,14

5,1

18,21

Места

2785

55

-

-

0,1

0,53

0,45

Доспат

635

10

-

-

-

-

-

Общо

11965

183

0,93

0,55

0,24

5,63

18,66

Поречие

Индустриални
материали, km2

Метални
СкалноСтроителни
полезни
облицовъчни
материали,
изкопаеми,
2
km2
материали,
km
km2

Твърди
горива,
km2

Фигура № 2.2.2.д. Площи за добив на подземни богаства в ЗБР

Добивът на подземни богатства (като разрешена за ползване площ) във всяко от
поречията и като цяло за ЗБР е много под 1 % от площта на водосборите. Този вид
дейности не представляват дифузен източник на замърсяване, оказващ значим натиск.
Ерозия във водосборната площ на повърхностното водно тяло
Водоплощна ерозия - това е загуба на почва (t/ha) и засегнати от водоплощна
eрозия площи (ha). Тя се разглежда като потенциален дифузен източник и принос за
замърсяване на повърхностните води със суспендирани вещества, биогенни вещества
(азот и фосфор), торове и приоритетни вещества от пестициди. По статистически данни
около 60-70 % от територията на страната е потенциално застрашена от водна ерозия.
Под въздействие от ерозия са предимно повърхностните водни тела, разположени в
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планински и полупланински райони. Потенциално това прави териториалния обхват на
Западнобеломорски район особено податлив на водна ерозия, поради геоспецификата
му и голямия брой реки от тип R1 (алпийски тип) и R3 (планински тип).
Използвани са резултати, получени от прилагане на математически модел за
изчисляване на водоплощната ерозия и уравнението USLE14. Следва да се има предвид,
че данните са най-достоверни за териториите до 1200 м н.в.
Интензивността на действителния риск от водоплощна ерозия е идентифицирана
в 7 – степенна скала: 0 – без риск; 1 – слаб (< 1 t/ha /g); слаб до умерен(1.01 - 5 t/ha /g);
умерен(5.01 - 10 t/ha /g); умерен до висок (10.01 - 20 t/ha /g); висок (20.01 – 40 t/ha /g) и
много висок(> 40 t/ha /g).
Обработката и анализът на информацията за податливостта към водоплощна
ерозия във водосборната площ на всяко повърхностно водно тяло са извършени в ГИС
среда. За определяне на значимостта на натиска, са разгледани тези тела, при които
стойността на показателя „интензивност на риска” е в диапазона от 20 - 40 t/ha /g (висок
риск) и в диапазона над 40 t/ha /g (много висок риск). За тях е изчислен и процент на
засегнатата територия от водоплощна ерозия, спрямо общата водосборна площ на
съответното водно тяло. В случаите, когато са налице и двете обстоятелства –
показателят интензивност на риска е над 20 t/ha /g и засегнатата площ е над 30 % от
площта на повърхностното водно тяло, говорим за значим натиск от водоплощна
ерозия.
Анализът на тази информация показва, че за 104 броя повърхностни водни тела в
ЗБР, интензивността на действителния риск от водоплощна ерозия е в диапазона над 20
t/ha /g, т.е. във висок и много висок риск. Засегнатата площ по този показател е около
38 % от общата площ на ЗБР.
Само при 2 броя повърхностни водни тела от идентифицираните 104 броя е
налице и втория критерий -засегнатата площ да е над 30 % от площта на съответното
повърхностно водно тяло.
На Карта 2.2.2.г. е представена информация за риска от водоплощна ерозия във
водосборната площ на всяко повърхностно водно тяло и по поречия.
За още по –голяма детайлност при разглеждане на натиска от водоплощна
ерозия е обработена допълнително и наличната обобщена информация за
податливостта към ерозия на територията на ЗБР от JICA проект.
Резултатите от нея са представени в Приложение 2.2.2.в. и са визуализирани на
фигура № 2.2.2.е. Податливостта към ерозия е обобщена в следните групи: населени
места, водни площи и скали, много слаба податливост на ерозиране, слаба податливост
на ерозиране, средна податливост на ерозиране, средна до силна податливост на
ерозиране, силна податливост на ерозиране и много силна податливост на ерозиране.

14

http://www.fao.org/docrep/t1765e/t1765e0e.htm

109

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”

План за управление на речните басейни на ЗБР (2016-2021 г.)

2016

Фигура № 2.2.2.е. Площи с податливост на ерозия

Площи с податливост на ерозия в ЗБР, %

Нас. места, водни площи и скали

Струм
а

Много слаба податливост на
ерозиране
Слаба податливост на ерозиране
Средна податливост на ерозиране

Места

Средна до силна податливост на
ерозиране
Силна податливост на ерозиране

Доспа
т

Много силна податливост на
ерозиране
0%

50%

100%

Ветрова ерозия е загуба (износ) на почва (t/ha) и засегнати от ветрова eрозия
площи (ha). Тя се проявява главно при големи и открити равнини - предимно
обезлесени.
На Карта 2.2.2.д. е представена подробна информация за податливостта към
ветрова ерозия във водосборната площ на всяко повърхностно водно тяло и по поречия
в ЗБР.
Като цяло за ЗБР рискът от ветрова ерозия не надвишава по стойност слабия до
умерен риск 1,0 - 2,0 t/ha/g. Никъде в ЗБР не е установен висок риск от ветрова ерозия.
Този вид дифузен източник на замърсяване не е значим за ЗБР.
Преглед на ползването на земята във водосборната площ на
повърхностното водно тяло
За определянето и оценяването на този дифузен източник е използван проект
„Корине земно покритие“ и „Подход за обработване на информацията от дифузни
източници на замърсяване на повърхностните води“.
Прегледът на ползването на земята във водосборната площ на повърхностното
водно тяло отчита начинът, по който се използва земята във водосборната площ на
повърхностните водни тела и на тази база може да се направи предположение за
потенциалния дифузен натиск. За прегледа са използвани данните от Corine Land Cover
2000, като географската информация е съпоставена и с агростатистическите данни от
МЗХ. По начинът, по който се използва земята във водосборната площ на
повърхностните водни тела, може да се направи предположение за потенциален
дифузен натиск. За преглед на ползването на земите е използвана Corine Land Cover
2006, като географската информация е съпоставена и с агростатистическите данни от
МЗХ.
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Обобщеният преглед на позването на земята е представен в следните видове,
както следва:
•
Урбанизирана територия: населени места - непрекъснати и прекъснати
населени места; антропогенни неземеделски площи с растителност.
Промишлена територия, транспорт и инфраструктура – индустриални или
•
търговски обекти, пътна и жп мрежи, пристанища и летища; кариери, сметища и
строителни обекти – кариери и открити рудници, сметища и строителни обекти.
•
Земеделска територия - обработваема земя – ненапоявана обработваема земя и
оризища; трайни насаждения – лозя, овощни и ягодови насаждения; пасища;
разнородни земеделски земи.
•
Горска територия - гори; храстови и/или тревни растителни.
•
Други: влажни зони; водни обекти; открити пространства с малко или без
растителност.
В таблица № 2.2.2.и. и фигура № 2.2.2.ж. е представена обобщена информация
за земеползването в териториалния обхват на Западнобеломорски район. На Карта
2.2.2.е. е визуализарано земеползването.
Таблица № 2.2.2.и. Земеползване в ЗБР по видове територия
Горска
Урбанизирана
Промишлена Селскостопанска територия и Други,
територия,
територия, km2 територия, km2
преходни
km2
km2
зони, km2

Поречие

Площ
поречие,
km2

Струма

8544,59

219,24

84,02

2721,60

5492,04

27,62

Места

2785,46

39,19

15,65

632,27

2098,32

0,00

Доспат

635,93

5,99

0,89

94,74

510,06

24,24

Общо

11965,98

264,43

100,55

3448,62

8100,42

51,86
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Фигура № 2.2.2.ж. Вид земеползване в ЗБР
Земеползване в ЗБР по видове територия, %
0,43%

2,21%

0,84%

Урбанизирана територия
Промишлена територия

28,82%
67,70%

Селскостопанска
територия
Горска територия и
преходни зони
Други

В Приложение 2.2.2.г. е представена подробна информация за ползването на
земята във водосборната площ на всяко повърхностно водно тяло и по поречия.
Към настоящият момент не може да бъде определена значимостта на натиска
върху водите от характера на земеползването.
Риборазвъждане – зарибяване на язовири, отглеждане на аквакултури
С промените в Наредба № 37 от 10.08.2008 г., в сила от 19.02.2013 г., всички
язовири –държавна собственост по Приложение № 1 от Наредбата се определят като
обекти, предназначени за любителски риболов, с изключение на определените за
аквакултури. Определянето на предназначението на язовирите –държавна собственост
в рибностопанско отношение е пряко свързано с качеството на водите във водните
обекти. Съгласно чл. 1, т. 1 от Наредба № 4 от 20.10.2000 г. за качеството на водите
за риборазвъдство и за развъждане на черупкови организми, Директорът на БД „ЗБР”
идентифицира водни обекти с води, осигуряващи или имащи възможност да осигурят
условия за обитаване от рибни видове. На основание на чл. 9, ал. 1 от същата наредба, е
изготвен списък на водните обекти или части от тях на територията на
Западнобеломорски район с води, подходящи за отглеждане на рибни видове.
С измененията на Наредба № 37 от 10.08.2008 г., от общо 196 броя язовири с
определено предназначение в рибностопанско отношение, 18 броя са в териториалния
обхват на Западнобеломорски район. Седем броя от тях са предназначени за
любителски риболов и 11 броя са определените за аквакултури. Смяната на
предназначението на язовирите е съществена, тъй като при тези за любителски
риболов, във водния обект се поддържа естествено състояние на екосистемата поради
липса на антропогенен натиск. При аквакултурите натискът е свързан с промяна на
концентрацията на вещества, допринасящи за еутрофикацията –основно нитрати и
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фосфати, както и вещества с неблагоприятно въздействие върху кислородния баланс и
които могат да се измерват с ХПК и БПК5. В тази връзка, е логично да се предполага, че
дейностите, свързани с аквакултури, които се причисляват към дифузните източници на
замърсяване на повърхностните водни тела ще доведат до негативна промяна на
качеството на водите и ще обособят нова група значим натиск в териториалния обхват
на Западнобеломорски район.
Извършен е преглед на издадените разрешителни за ползване на воден обект за
ЗБР за аквакултури. Направен е анализ на аквакултурните стопанства, в т.ч. и фермите
със садки, разположени в конкретните язовири, като е отчетен броя, заеманата площ и
местоположението на рибовъдните и садкови стопанства в Западнобеломорски район.
При оценката на значимостта на натиска е използван критерия за извършване на
съпоставка с изменението на съответните елементи за качество в предходния и
последващ участък от речното течение. Използвани са данни за периода 2012 г. и 2015
г., регистрирани в три пункта за мониторинг - язовир Доспат - стена, язовир Доспат район на садки Салвелинус - Рея Фиш и язовир Доспат – опашка, около ГК и вилна
зона гр. Сърница. Взета е предвид и информацията от научно - приложна разработка на
тема „Биологична оценка на състоянието на яз. Доспат, язовир Стойковци, Чокльово
блато, езеро „Безбог” и „Черното езеро””. Видно от нея, физикохимичните параметри
от еднократно пробовземане от язовир Доспат са добри в повърхностния слой –до 9.5 m
дълбочина, където се формира термоклин по време на лятната стратификация. Под
термоклина физикохимичните параметри са влошени, като разтворения кислород пада
рязко до около 30 % (3 mg/l), което е неподходяща среда за пъстървови риби. През 2011
г. и 2012 г. е наблюдавана засилена еутрофикация - свързана с развитие на нишковидни
водорасли, поради ниските нива и натоварването на язовир Доспат с биогенни
елементи. Органичното замърсяване и натоварване от гр. Сърница с биогенни елементи
стимулира силно развитието на макрофити в опашната част на язовира. Наблюдават се
флуктоации на водното ниво, оказващи влияние върху развитието на литоралните
съобщества на екосистемата.
Като източник на натоварване от аквакултури е идентифицирано само едно
повърхностно тяло - язовир „Доспат”, което се потвърждава и от оценката му - лош
екологичен потенциал. На Карта 2.2.2.ж. е представено зонирането на язовир Доспат.
Туризъм и рекреация
В Западнобеломорски район на сравнително малка площ са концентрирани
голям брой природни, културни и исторически забележителности, които в съчетание с
благоприятните климатични условия, са атрактивна туристическа дестинация.
Заплахата за околната среда нараства значително, когато туристическата дейност
е съсредоточена на сравнително малка територия и за определен кратък период от
време.
„Зона за рекреация” е естествена или специално обособена извънградска
територия, където жителите на близките населени места прекарват свободното си време
с цел отдих, почивка и забавление на открито. Такива зони най-често се обособяват
край реки, около язовири и езера.
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Зоните за къпане по смисъла на Наредба № 5/2008г. 15 са зони за защита на
водите (ЗЗВ) и като такива са представени в Раздел 3 „Актуализация на регистъра на
зоните за защита на водите” от настоящия План за управление на речните басейни. В
Западнобеломорски район няма обявени „зони за къпане” независимо от големия брой
реки, язовири и езера.
Влиянието на туризма и зоните за рекреация може да се разглежда като точков
източник на замърсяване на повърхностните води когато тези обекти са локализирани в
райони и населени места с изградени канализационни мрежи и ЛПСОВ, които заустват
в повърхностни водни обекти (този тип натиск е разгледан в т. 2.2.1. Оценка на
замърсяването от точкови източници – заустване на битови отпадъчни води от
настоящия ПУРБ ).
Туристическите обекти и зоните за рекреация могат да се разглеждат като
дифузен източник на замърсяване на повърхностните води, когато туристическите
обекти нямат изградена канализационна мрежа, тогава тяхното влияние се отчита като
натиск от населени места без изградена или частично изградена канализационна мрежа
(този тип натиск е разгледан в т. 2.2.2. Оценка на замърсяването от дифузни
източници – населени места без изградена или с частично изградена канализационна
мрежа от настоящия ПУРБ ).
Замърсявания от минали дейности
Замърсяванията от минали дейности се отнасят за минали екологични щети в
големи промишлени предприятия от металургията, рудодобива и нефтопреработващата
промишленост. Приетият Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на
екологични щети (ЗОПОЕЩ), обн., ДВ, бр. 43 от 29.04.2008 г., регламентира
отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети при спазване на
принципа „замърсителят плаща” и на принципа за устойчиво развитие.
В Западнобеломорски район е определено едно повърхностно водно тяло, за
което е установен значим натиск от замърсени индустриални терени от минали
екологични щети - BG4ST700R1020 – река Соволянска Бистрица от кота 1195 до
вливане в река Струма, в резултат на минали и прекратени дейности по добив и
обогатяване на руди от цветни метали. Предполага, се че замърсяването е в резултат на
приключили дейности по добив и обогатяване на руди от цветни метали от мина
„Осогово”.
Водното тяло е във влошено състояние поради установени превишения на
стандартите за качество на околната среда (СКОС) за приоритетните вещества кадмий
и олово.

15
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Замърсявания от въздуха
За определянето и оценяването на този дифузен източник е използван проект
„Дифузни емисии във
водите във E-PRTR“ и „Подход за обработване на
информацията от дифузни източници на замърсяване на повърхностните води“.
Замърсяванията, пренасяни с въздушните течения могат да се депозират
обратно върху земната повърхност и водните обекти чрез валежи, прах или в резултат
на гравитацията. Този вид замърсяване се нарича "атмосферни отлагания" или
"отлагане от въздуха“ и попада в категорията на дифузните източници на замърсяване
на повърхностните води.
Отлагането на замърсители от въздуха се осъществява по няколко начина.
Мокро отлагане се получава, когато замърсителите от въздуха падат върху земната
повърхност с дъжд, сняг, или мъгла. Сухо отлагане е отлагането на замърсители като
сухи частици или газове. Замърсяването от въздуха може да достигне до земната
повърхност и водните обекти чрез директни отлагания върху повърхността на водата
(директно отлагане) или индиректно, от земната повърхност чрез отток или филтрация
към водните обекти (непряко отлагане). Атмосферни отлагания са емисиите на
замърсители на въздуха от природни и антропогенни източници. Естествени източници
на емисиите на замърсители на въздуха са метеорологичните явления, природните
изгаряния (горски пожари) и микробната активност. Към основните антропогенни
източници се включват: изгарянето на изкопаеми горива за производство на енергия и
транспорт; изгаряне на въглища (битово отопление, комунални услуги и котли) и
изгаряне на отпадъци; селскостопански дейности (включително разпръскването на
изкуствен и животински тор и лагуните за торовият отпадък); освобождаването на
химически странични продукти от промишлени селскостопански процеси;
урбанизирани територии; трансграничен/ континентален пренос на замърсители по
въздуха.
Замърсителите във водите, които могат да произхождат от атмосферните
отлагания най-често са: азот, сяра, живак, олово, кадмий, мед, цинк, техните
съединения, пестициди, хербициди и други токсини.
Анализирано е замърсяването на водите от въздуха с кадмий, олово, живак,
окислени и редуцирани форми на азот.
Металите кадмий, олово и живак са определени като едни от най-важните
замърсители на водата. Като източник на метали в атмосферата може да бъде посочено
и повторното суспендиране на прах от пътищата, от движещи се превозни средства,
други асфалтирани и неасфалтирани повърхности и пренасянето им от вятъра.
Кадмият е естествен елемент, използван в производството на метали, батерии и
др. Често се освобождава по време на изгаряне на изкопаеми горива и отпадъчни
нефтопродукти, както и по време на техният добив и при класически операции на
топене на метали.
Оловото е естествен елемент, използван като добавка в производството на
бензинови бои, в акумулаторни батерии и боеприпаси. Освобождава се също при
производстводствените процеси на горене и от моторните превозни средства.
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Живакът е естествен елемент, който често се използва в термометри,
електрическо оборудване, инструменти за контрол. Освобождава се при промишлени и
индустриални процеси, хлор-алкални инсталации, златодобивни дейности, горенето на
изкопаеми горива (например, въглища, петрол), изгаряне на общински, медицински и
опасни отпадъци и природни процеси. Антропогенните емисии на живак са компонент
от общия цикъл на живака, тъй като живачни съединения имат свой собствен естествен
цикъл между атмосферата, земята, океаните и фоновото ниво на живак в атмосферата.
Газовата форма на живака може да се транспортира на дълги разстояния като газ, преди
да бъде окислен в атмосферата като двувалентен живак и да попадне във водните тела
от атмосферни отлагания. От своя страна живакът в двувалентната си газова форма
може да бъде изведен от атмосферата в рамките на кратко разстояние от източника си
на емисия.
Азотът и азотните съединения се емитират като странични продукти от
производството на електроенергия, промишлеността, изпусканите газове от моторни
превозни средства и горивните процеси на изкопаемите горива (NOx), използваните
химически торове и препарати в селското стопанство и животинския тор (NH3).
Естествени източници на емисиите на азота са светкавици, природни изгаряния
(например горски пожари), както и микробната активност. Атмосферни отлагания на
азота и азотните съединения много често допринасят за еутрофикацията във водните
обекти. За атмосферните отлагания на азота и неговите съединения се предполага, че
те са по-високи в равнините, където се развива интензивно земеделие и
животновъдство.
В Таблица № 2.2.2.й. са представени обобщените резултати за замърсители,
постъпващи от атмосферни отлагания по поречия в ЗБР. Подробна информация за
подхода за изчисляване на количеството на атмосферните замърсители, постъпващи
във водосбора на повърхностното водно тяло е представена в „Подход за обработване
на информацията от дифузни източници на замърсяване на повърхностните води“.
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Общо количество живак в
рамките на водната площ на
поречието (кг. за 2012 г.)

Общо количество живак в
рамките на пожречието (кг. за
2012 г.)

Общо количество олово в
рамките на водната площ на
поречието (кг. за 2012 г.)

Общо количество олово в
рамките напоречието (кг. за
2012 г.)

Общо количество кадмий в
рамките на водната площ на
поречието (кг. за 2012 г.)

Общо количество кадмий в
рамките на поречието (кг. за
2012 г.)

Дял на водна площ от
поречието (нула до 1)

Водна площ от поречието (%)

Площ на поречието (км2)

Поречие в ЗБР

Таблица № 2.2.2.й. Замърсители, постъпващи от атмосферни отлагания в ЗБР.

Поречие
Доспат

635

48,92

0,5

31,667

1,563

1351,45

65,678

12,054

0,566

Поречие
Места

2785

29,89

0,28

114,67

0,692

5188,13

31,255

48,923

0,296

поречие
Струма

8545

132,94

1,29

321,96

3,195

14067

138,77

137,59

1,333

Екологичното въздействие от атмосферно отлагане е сложно да се определи,
тъй като е трудно да се проследят повечето атмосферни замърсители и да се направи
пряка връзка между източнииците на замърсяване, респективно емисиите на
замърсители от едно място и нанасянето им на друго. Емисиите от отделен източник
могат да се разпространят върху широка площ и да се депозират в няколко водосборни
басейни. Процентът на отлагане във всеки водосбор може да бъде различен. За
определянето на приноса на даден източник/емитер към отлагането на атмосферни
замърсители във водосбора на дадено водно тяло е необходим подробен анализ на
климатичните и метеорологични фактори, оказващи влияние върху разпространението
на атмосферните замърсители, какъвто към момента не е наличен. Друго усложнение
при оценката на влиянието на атмосферното замърсяване е разликата в естествените
характеристики и в екологичното състояние на водните тела. Отговорът на едно и също
ниво на даден замърсител в едно повърхностно водно тяло може да бъде значително
различен от този в друго.
Въздействие от автомобилен транспорт
За определянето и оценяването на този дифузен източник е използван проект
„Дифузни емисии във водите във E-PRTR“ и „Подход за обработване на информацията
от дифузни източници на замърсяване на повърхностните води“.
Разгледано е въздействието от автомобилния транспорта като дифузен източник
на замърсяване на повърхностните води от магистрали и първокласни пътища.
Замърсители от автомобилния транспорт постъпващи във водосбора на
повърхностното водно тяло/поречието/ЗБР - от различни категории превозни средства
(лекотоварни и тежкотоварни) и типове пътища (градски, селски и магистрали).
Kато източници на дифузно замърсяване от пътния трафик (транспорт) се
разглеждат износването на гумите, износването на спирачките и течовете на масло от
двигателите, които отделят емисии от тежки метали и полициклични ароматни
въглеводороди (ПАВ).
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Износването на пътната настилка е друг дифузен източник на замърсяване от
транспорта, който не е включен в изчисляването на емисиите, поради това че емисиите
на ПАВ са ниски в сравнение с емисиите на ПАВ от течовете на двигателя и
износването на гумите.
Придвижване на емисиите до водите - основната част от емисиите от пътния
трафик по магистралите и пътищата в селските райони постъпват в почвата, като
малка част от тях попадат директно в повърхностните води. В проект „Дифузни емисии
във водите във E-PRTR“ се прави разделяне между повърхностните води и почвите на
основата на съотношението повърхностни води/почва в страните. Тъй като това
съотношение за България е 0.96% или 0.0096 част, се приема, че това е делът на
количествата замърсители, които се озовават в повърхностните води.
Степента на въздействие на автомобилния транспорт се определя от т. нар.
„ниво на активност“ и „емисионни фактори“. Нивото на активност е трафикът от леки и
от тежкотоварни превозни средства по градските пътища, селските пътища и
магистралите в годината, в която се изчисляват емисиите. Определят се емисионни
фактори за всеки замърсител на база отделяните емисии и интензивността на трафика.
За определяне на количество емисии, които попадат директно в повърхностните води
се отчита делът на площта на повърхностните водни обекти от общата площ на станата,
който за България е 0.96%. Подробна информация, вкл. и числови стойности за
разпределение на превозните средства по класове (леки и тежкотоварни); трафик по
пътищата (106 vkm=автомобилни км) на България; Емисионни фактори за селски
пътища и за магистрали; емисии в повърхностните води на държава-членка (кг/год.) от
тежкотоварни и леки превозни средства, както и
допълнителна разяснителна
информация за някои термини и отчитането им, е представена в „Подход за
обработване на информацията от дифузни източници на замърсяване на
повърхностните води“.
Транспортът е основен източник на замърсяване на почвите и водите с
нефтопродукти и въглеводороди, както и с продукти от разпадането им. Друг източник
на въздействие и замърсяване при развитието на транспорта са обезлесителните
мероприятия по железопътните линии и автомобилните пътища с различни видове
пестициди.
За определянето и оценяването на този дифузен източник е използван проект
водите във E-PRTR“ и „Подход за обработване на
„Дифузни емисии във
информацията от дифузни източници на замърсяване на повърхностните води“.
Обобщените резултати за определени замърсители, постъпващи в поречията в
Западнобеломорски район, в резултат на автомобилния транспорт (магистрали и
първокласни пътища) са представени на фигура № 2.2.2.з.
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Фигура № 2.2.2.з.

Обобщена информация за всички повърхностни водни тела, за които е установен
значим натиск от дифузен източник по конкретен критерий са представени в таблица
№ 2.2.2.в.
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Таблица №. 2.2.2.в. Повърхностни водни тела с идентифициран значим натиск от дифузни източници
Дифузен източник

Депа

Земеделие Използвана
земеделска площ

Земеделие

Критерии

влошено състояние (по данни от
мониторинг и съпоставка с
изменението на съответните
елементи за качество)

─ площ на земеделските земи, поголяма от 30 % от водосбора на
водното тяло и влошено състояние
(по данни от мониторинг и
съпоставка с изменението на
съответните елементи за качество);
─ над 30 % от площта на водосбора
на водното тяло попада в уязвима
зона и влошено състояние (по данни
от мониторинг и съпоставка с
изменението на съответните
елементи за качество)
установен натиск и влошено
състояние (по данни от мониторинг

Код на тяло

Име на тяло

BG4ST500R1030

р. Струма от вливането на р. Джерман до вливане
на р. Благоевградска Бистрица

BG4ST500R1048

р.Струма от вливането на р.Стара река до
вливането на р.Сушичка

BG4ST400R1072

р. Струмешница от българо-македонската
граница до вливане в р. Струма

BG4ST900L014

ЯЗОВИР ИЗВОР

BG4ST900L1008

ЯЗОВИР ДОЛНА ДИКАНЯ

BG4ST900R1009

р. Арката от яз. Долна Диканя до вливане в р.
Струма

BG4ST900R1107

р. Дълбоки дол от изворите до кота 875 m.

BG4ST400R1072

р. Струмешница от българо-македонската
граница до вливане в р. Струма

BG4ST600R1034

р. Тополница от кота 680 m до вливане в р.
Джерман
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Животновъдство

2016

Критерии

Код на тяло

Име на тяло

и съпоставка с изменението на
съответните елементи за качество)

BG4ST600R1036

р. Бела вода от изворите до кота 920 m

BG4ST900R006

р. Струма от вливане на р. Конска до яз. Пчелина

BG4ST900R015

р. Оролачка (Косматица) от яз. Извор до вливане
в р. Струма

BG4ST900R1005

р. Конска (от кота 840 m) с десния си приток р.
Селска до вливане в р. Струма

BG4ST900R1009

р. Арката от яз. Долна Диканя до вливане в р.
Струма

BG4ME200R115

р. Сатовчанска Бистрица от вливане на р.
Дяволски дол до вливане в р. Места

BG4ME500R1109

р. Неврокопска (Тупувишка) от вливане на р.
Добротинска до вливане в р. Места

BG4ME700R092

р. Златарица от изворите до вливане в р. Места

BG4ME700R105

р. Туфча от с. Брезница до вливане в р. Места

BG4ME900R082

р. Белишка от вливане на р. Вотръчка до вливане
в р. Места

BG4ME900R083

р. Бабешка от изворите до вливане в р. Места

Установен натиск и влошено
състояние (по данни от мониторинг
и съпоставка с изменението на
съответните елементи за качество)
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Дифузен източник

Критерии

Код на тяло

Име на тяло

BG4ST500R063

р. Струма от вливане на р. Белишка (Шашка) до
вливане на р. Санданска Бистрица

Водоплощна ерозия

показателя интензивност на риска от
водоплощна ерозия е над 20 t/ha/g и
засегнатата площ е над 30 % от
площта на водното тяло

BG4ST500R068

р. Санданска Бистрица от кота 590 m с притока
си р. Бобов дол до вливане в р. Струма

BG4DO900L117

язовир Доспат

Аквакултури

Установен натиск и влошено
състояние (по данни от мониторинг
и съпоставка с изменението на
съответните елементи за качество)
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Фигура № 2.2.2.и. Повърхностни водни тела със значим натиск от дифузни
източници в ЗБР

Анализът на фигура № 2.2.2.и. показва, че като цяло малка част (13 %) от
повърхностните тела в териториалния обхват на ЗБР са подложени на съществено
натоварване от дифузни източници на замърсяване. Измежду всички тези източници, с
най-голям дял са земеделието и животновъдството чрез внасяните от тях торове. Наймалък процент от този вид източници със значим натиск е зает от аквакултурите и
водоплощната ерозия. Като цяло, делът на повърхностните водни тела, подложен на
натиск от транспорта и свързаните с него дейности е многократно по-малък от този,
подложен на натоварване от земеделски източници.
За сравнение в първия ПУРБ на ЗБР (2010 – 2015 г.) са използвани определения за
дифузен източник на замърсяване на Европейската агенция за околна среда и на
Ръководство № 3 по прилагане на РДВ – „Анализ на натиска и въздействието”. Изготвен
е списък на видовете източници на дифузни замърсявания на повърхностните води в
Западнобеломорски район. Извършена е експертна оценка на значимостта от дифузното
замърсяване от населени места без изградена канализационна мрежа на база въведени
коефициенти за брой е. ж. За този вид замърсяване са изчислени натоварвания по азот,
фосфор и БПК5. Изчислено е натоварването по азот и фосфор от земеделски дейности и е
оценена неговата значимост (използвани са коефициенти и норми за торене от различни
добри земеделски практики).
2.2.3. Оценка на натиска от физични изменения/хидроморфологични
изменения
Най-често хидроморфологичният натиск е резултат на дейности, свързани с
развитието на обществото (движещи сили). Всяка движеща сила е свързана с различни
дейности, които са източници на физични модификации, съответно на
хидроморфологичен натиск. От своя страна, дадена дейност може да доведе до повече от
един вид проявление/въздействие на хидроморфологичен натиск. Същевременно дадено
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хидроморфологично въздействие/проявление на хидроморфологичен натиск може да бъде
резултат на различни човешки дейности.
Основните дейности, генериращи хидроморфологичен натиск върху водните тела в
Западнобеломорски район за басейново управление са:
• водовземане (включително свързаното с него изграждане на съоръжения);
• морфологични изменения, в т.ч. изграждане на съоръжения за защита от наводнения(
диги, корекции); дейности по изземване на наносни отложения
• регулиране на оттока (прехвърляне на води, ретензионни обеми и др.);
• производство на електроенергия чрез водно-електрическа централа (МВЕЦ).
Натиск от водовземане
Количеството вода, което черпим от водните тела оказва съществено влияние
върху водните екосистеми. Измененията във водния отток в реката влияят на жизнения
цикъл на някои видове риби, растения и макробезгръбначни. С отнемането на водни
количества, заустваните отпадъчни води със замърсители са по-малко разредени, което
създава проблем с качеството на водата. Хидроложкият режим е важен и определящ
фактор за местооботанията, които на свой ред определят биологичния състав на реките.
Водовземането от повърхностни води има за цел осигуряване на вода за всички
сфери на общественото развитие - за питейно водоснабдяване, за напояване, за
промишлени нужди, за производство на електроенергия и за други цели.
С издаваните разрешителни по реда на Закона за водите се съобразява принципа за
недопускане на значително негативно въздействие върху оттока на водното тяло. Затова
отделните места на водовземане могат да се класифицират като значими при констатирано
отрицателно влияние върху някои от елементите за качество, свързано с намаления отток
в резултат от черпенето и съответно намаляване на асимилативния капацитет на водното
тяло.
Прегледът на натиска от водовземане върху повърхностните води е извършен на
база на данни, докладвани пред Евростат за 2013 г. за черпените количества съгласно
издадените за ЗБР разрешителни за водовземане в съответствие със Закона за водите.
Разпределението на максимално разрешените и на черпените водни количества от
повърхностни води по движеща сила, категория и вид натиск (по цели на водовземане) е
показано в таблица № 2.2.3.а. по-долу. Разпределението им по движеща сила е
визуализирано на фигура № 2.2.3.а. Процентното им разпределение по цели на
водовземане е показано на фигура № 2.2.3.б.
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Таблица № 2.2.3.а. Максимално разрешени и черпени водни количества от
повърхностни води в ЗБР в млн. м3 за 2013 г. по движеща сила, категория и вид натиск
Категория натиск

Вид натиск

Използвани
количества по
разрешителни за
водовземане в
млн. м³/годишно

Урбанизация

Водовземане

Водовземане за
питейно-битово
водоснабдяване

67,045

1548,010

Селско стопанство

Водовземане

Водовземане за
напояване

2,096

162,538

Промишленост

Водовземане

Водовземане за
промишлени нужди
(без охлаждане)

20,244

25,988

Промишленост

Водовземане

Водовземане за
охлаждане в
енергетиката

26,021

41,517

Промишленост

Водовземане

Водовземане за
аквакултури

17,204

40,902

Промишленост

Водовземане

Водовземане за
производство на
ел.енергия

1204,724

1377,938

Промишленост

Водовземане

Водовземане за други
цели

0,234

0,537

1337,568

3197,430

Движеща сила

Общо в ЗБР за всички движещи сили, категория и вид натиск
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Фигура № 2.2.3.а.

Фигура № 2.2.3.б. Разпределение
повърхностни води в ЗБР за 2013г.

на

черпените

водни

количества

от

Максимално разрешеното количество за водовземане от повърхностни води в
териториалния обхват на ЗБР за 2013 г. е в размер на 3197, 430 млн.м³, а реално черпеното
- 1 337,271 млн.м³. Най-съществено е разминаването между разрешеното и черпеното
количество по отношение на водовземането за питейно-битови цели. Данните показват, че
има сериозен резерв за преразглеждане на издадените разрешителни за водовземане за
ПБВ, издадени за питейно-битово водоснабдяване.
Най-голям е делът на водовземането за нуждите на сектора на промишлеността
(индустрията) - 1268,130 млн.м³. От тях преобладаващо е черпеното количество за
водовземане с цел производство на електрическа енергия - 1204,724 млн.м³ или 95% от
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водовземането за сектора на индустрията, следвано от водовземане за промишлените
нужди без охлаждане. Относително големия дял на водите, използвани за охлаждане се
формира от водните количества за нуждите на ТЕЦ „Бобов дол” и ТЕЦ „Република”
Перник. Тези количества се заустват обратно във воден обект и на практика не оказват
негативно влияние върху водния отток.
Количествата, използвани за производство на електроенергия чрез МВЕЦ не могат
да се разглеждат като реално водовземане, тъй като след преобразуването на енергията на
водата в електрическа, водите се връщат обратно в реката. Въпреки това МВЕЦ оказват
сериозен натиск върху хидрологичния режим в дадения участък, който се изразява в
значителното намаляване на водното количество/оттока в участъка между водовземането
и заустването при деривационните МВЕЦ, нарушаването на непрекъснатостта на реката,
изменение на водното ниво след МВЕЦ, промяна на скоростта на течението/завиряване в
участъка над мястото на водовземане.
На Карта 2.2.3.а. е визуализиран натискът от водовземания от повърхностни води
по цели на водовземане.
Изчислените от Национален институт по хидрология и метеорология (НИМХ) при
Българската академия на науките (БАН), ресурси на повърхностните води в
Западнобеломорски район за периода 1981 – 2013 г. са 2976.914 млн.м3. Реално черпените
водни количества (без МВЕЦ) за 2013 г. (132.844 млн.м3) представляват 4.46 % от
посочените средномногогодишни ресурси на повърхностните води, т.е. натискът от
водовземане от повърхностни води не се явява значим натиск за състоянието на
повърхностните води в Западнобеломорски район.
На фигура № 2.2.3.в. са представени иззети водни количества и ресурс на
повърхностните води в ЗБР.
Фигура № 2.2.3.в.

Иззети водни количества от повърхностните
води в ЗБР, %
4,46%

Pесурс на повърхностни води
95,54%

Иззети водни количества

Повърхностните водни тела, повлияни от водовземане в териториалния обхват на
ЗБР са 100 бр., (55 %) и са подложени на натиск, който влияе на хидроложките им
параметри. За оценка на значимия натиск от водовземане за тях е приложен критерия
„Отток в речното корито след водовземането към средния многогодишен отток с
обезпеченост 95 %”. В резултат не са идентифицирани повърхностни водни тела в ЗБР, за
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които стойността на критерия е над 50 % , т.е. няма тела, подложени на разглеждания
значим натиск.
Натиск от морфологични изменения
Морфологичните изменения представляват изменения на речното легло, на речното
дъно и на бреговете на реките и езерата в резултат изграждане на хидротехнически
съоръжения (бентове, прагове, диги, корекции) и извършване на различни дейности –
изземване на наносни отложения, укрепване на бреговете срещу ерозия, драгиране,
изграждане на мостове, пристанищна инфраструктура и др. Дейностите, които водят до
морфологични изменения са свързани със защитата от наводнения,осигуряване на
проводимост на речното легло, урбанизация, изграждане на транспортни връзки и др.
Морфологичният натиск се проявява в резултат на следните дейности:
• Изграждане на диги и корекции на реки
Изграждането на диги и корекции на реките се извършват с оглед осигуряване на
защита от наводнения на населението и на стопанските обекти. Към този вид натиск се
отнася и укрепването на бреговете с цел защита от ерозия.
В отделни участъци се извършват укрепителни дейности и се изграждат нови
защитни съоръжения, във връзка с наводненията от последните години в териториалния
обхват на ЗБР.
Натискът от дейностите по коригиране на речните участъци е извършен на база на
издадените за ЗБР разрешителни по реда на ЗВ за тази цел, които са 84 бр.
Общо 37 броя повърхностни водни тела или 20 % от всички повърхностни водни
тела в Западнобеломорски район са засегнати от дейности, свързани с изграждане на
корекции на реки.
Общата дължина на изградените корекции е приблизително 46 km, представляваща
1,8 % от общата дължина на главните реки на ЗБР, която е 2425 km. Дължината на
участъците с изградени корекции, отнесена към дължината на водните тела, засегнати от
този вид натиск е 5.7 % .
В таблица № 2.2.3.б. и на фигура № 2.2.3.г. е представена дължината (m) на
изградените корекци по основни речни басейни – Струма, Места и Доспат.
Таблица № 2.2.3.б.
Основно
Поречие

Обща дължина на ВТ в поречие, в m

Общо дължина на изградена корекция,
вm

Доспат

135954,9182

2801,012

Места

687968,8063

14054,808

Струма

1601496,519

29066,022

Общо

2425420,244

45921,841

На фигура № 2.2.3.г. е онагледена дължината (m) на изградените корекции по
основни речни басейни – Струма, Места и Доспат.
128

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”

План за управление на речните басейни на ЗБР (2016-2021 г.)

2016

Фигура № 2.2.3.г.

Анализът показва, че най –засегнат от дейностите по изграждане на корекции е
басейна на р. Струма, в който са реализирани около 63 % от дейностите по извършване на
корекции в ЗБР, следван от басейна на р. Места – 31 %. Най-малко засегнат е басейна на р.
Доспат, в който корекционните дейности представляват едва 6 % .
За всичките 37 повърхностни водни тела, за които е установен натиск от дейности
по изграждане на корекции в ЗБР е приложен критерия за значимост „дължина на
коригирания участък към дължина на разглеждания участък”. Резултатите показват, че за
35 броя повърхностни водни тела натискът е в диапазона до 30 %, обозначен като „слаб
натиск”, за 2 броя водни тела натискът е в порядъка от 30 до 70 %, което означава „умерен
натиск” и не е идентифициран значим натиск с източник корекции на речното русло.
Повърхностните водни тела, за които е идентифициран умерен натиск са BG4ME800R086
- река Глазне от вливането на река Бъндерица до вливането й в река Изток и
BG4ST500R047- река Благоевградска Бистрица от вливането на река Хърсовска до
вливането й в река Струма. И двете тела попадат в райони със значителен потенциален
риск от наводнения, определени по чл.5 от Директивата за наводненията и утвърдени със
Заповед № 746 от 01.10.2013 г. на Министъра на околната среда. В тези РЗПРН
изграждането на корекции е мярка за предотвратяването на вредното въздействие от
водите, която е от изключително значение за защита на населението от наводнения и е
приоритет на разработвания в момента План за управление на риска от наводнения в ЗБР.
За 25 повърхностни водни тела е определен натиск от дейности по изграждане на
диги в ЗБР. За 17 броя от тях, след прилагане на критерия за значимост, стойностите са в
диапазона до 70 %, обозначен като „слаб до умерен натиск”. За 8 броя водни тела
натискът е в порядъка над 70 %, което ги идентифицира като подложени на значим натиск
с източник дейности по укрепване на речните брегове. Същите са описани в таблица №
2.2.3.в.
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Таблица № 2.2.3.в.
Код на повърхностното
водно тяло

Наименование на повърхностното водно тяло

BG4ME500R107

Река Места от вливането на река Канина до вливане на река
Мътница

BG4ST300R073

Река Струма от вливането на река Струмешница до българогръцката граница

BG4ST500R057

Река Струма от вливане на река Ощавска до вливането на река
Белишка (Шашка)

BG4ST500R063

Река Струма от вливането на река Шашка до вливането на река
Санданска Бистрица

BG4ST500R069

Река Струма от вливането на река Санданска Бистрица до
вливането на река Струмешница

BG4ST700R021

Река Струма от вливане на река Соволянска Бистрица до вливането
на река Елешница

BG4ST900R015

Река Оролачка (Косматица) от язовир Извор до вливането й в река
Струма

BG4ST900R1009

р. Арката от яз. Долна Диканя до вливане в р. Струма

• Прегради в реките (миграционни бариери)
Миграционните бариери представляват напречни прегради по речното течение
(бентове, прагове, язовирни стени), които възпрепятстват естественото преминаване на
хидробионтите, които извършват различни видове миграции. Те се образуват при
изграждане на съоръжения за водовземане, МВЕЦ, язовири. Бариери са не само високи
съоръжения, но и множество малки речни прагове, които са непреодолими за речната
фауна, в случай на неправилна конструкция. Деривационните МВЕЦ създават големи
пречки за придвижването по дължината на реката за животинския свят чрез своите стени.
За водните обитатели, изкуствената преграда е най-вероятно непреодолимо препятствие.
Научните изследвания показват, че дори най-добре направените „проходи” се ползват от
рибите само частично, само от възрастните и само в едната посока – нагоре по течението,
а не надолу. Що се отнася до видове като речния рак, „проходите” въобще не действат
нагоре по течението.
Оценката на натиска от източник миграционни бариери е извършена въз основа на
регистъра на изградените речни прагове, както и по информация за изградените рибни
проходи при действащи МВЕЦ.
За 33 броя повърхностни водни тела в ЗБР е идентифициран натиск от изграждане
на миграционни бариери. Съгласно одобрените критерии, този натиск е определен в 5
групи, като миграционната бариера оказва крайно негативно влияние, когато е в порядъка
над 0.50 метра.
За 11 броя повърхностни водни тела, натискът от миграционни бариери е значим.
От тях 2 броя ВТ са в басейна на р. Места и 9 броя са в басейна на р. Струма. Същите са
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подробно представени в обобщената таблица № 2.2.3.д. с установения значим натиск от
всички хидроморфологични източници.
• Изземването на наносни отложения
Изземването на наносни отложения от реките поражда проблеми както за
природата, така и за публичната инфраструктура. Удълбаването на речните легла не само
унищожава живите организми, но води до подкопаване на мостове, защитни диги и
осушаване на крайречните земеделски земи.
Изземването на наносни отложения се извършва за осигуряване на проводимостта
на речното корито и за добив на строителен материал (баластра). С измененията в
разпоредбите на чл. 118ж, ал. 2 от Закона за водите, считано от 31.07.2015 г. се забранява
изземване на наносни отложения от водните обекти, с изключение на река Дунав и
водохранилищата, както и когато това се налага за поддържане на проводимостта на
речното легло. С промените в нормативната уредба се ограничава изземването на наносни
отложения от реките в териториалния обхват на ЗБР, поради което тази дейност няма да
бъде източник на натиск по време на действие на ПУРБ (2016-2021).
Прегледът на натоварването от изземване на наносни отложения по време на
първия планов период е извършен на база на издадените за ЗБР разрешителни за този вид
дейности. Установено е, че 15 броя повърхностни водни тела в Западнобеломорски район
са подложени на натиск от добива на баластра и строителни материали. Подробна
информация за тях е представена в таблица № 2.2.3.г.
Таблица № 2.2.3.г. Водни тела с натиск от изземване на наносни отложения по
поречия
Код на ВТ

BG4ME100R113
BG4ME500R107
BG4ME700R090
BG4ME700R103
BG4ST300R073
BG4ST300R1074
BG4ST500R047
BG4ST500R063
BG4ST500R069

Име на водно място

р. Места от вливането на р. Мътница до
границата
р. Места от вливане на р. Канина до
вливане на р. Мътница
р. Места от вливане на р. Изток до вливане
на р. Рибновска
р. Места от вливане на р. Рибновска до
вливане на р. Канина
р. Струма от вливане на р. Струмешница до
българо-гръцката граница
р. Мелнишка от изворите до вливане в р.
Струма
р. Благоевградска Бистрица от вливане на
р. Хърсовска до вливане в р. Струма
р. Струма от вливане на р. Белишка
(Шашка) до вливане на р. Санданска
Бистрица
р. Струма от вливане на р. Санданска
Бистрица до вливане на р. Струмешница

Обща
дължина
% от
Дължина
на
дължината
на ВТ,m
островите
на ВТ
във ВТ,m

18085,39

743,43

4,11

20356,43

4485,6

22,04

38683,78

2167,9

5,6

4003,48

1665,34

41,6

12669,84

4304,95

33,98

29136,98

869,64

2,98

7628,78

302,39

3,96

13354,08

3778,74

28,3

10962,21

3100,65

28,28
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Код на ВТ

Име на водно място

Обща
дължина
% от
Дължина
на
дължината
на ВТ,m
островите
на ВТ
във ВТ,m

р. Струма от вливането на р. Джерман до
21366,61
вливане на р. Благоевградска Бистрица
р.Струма от вливането на р.Стара река до
BG4ST500R1048
23884,55
вливането на р.Сушичка
р.Струма от вливането на р.Благоевградска
Бистрицас притоците и р.Четирка и
45411,4
BG4ST500R1049
р.Айдаровско дере во вливането на р.Стара
река
р. Джерман от вливането на р. Отовица до
BG4ST600R1036
24550,15
вливане в р. Струма
р. Струма от вливане на р. Треклянска до
BG4ST700R017
32049,4
вливане на р. Соволянска Бистрица
р. Струма от вливане на р. Соволянска
BG4ST700R021
13925,6
Бистрица до вливане на р. Елешница
BG4ST500R1030

2016

2913,41

13,64

818,44

3,43

1114,81

2,45

3393,3

13,82

85,81

0,27

2259,23

16,22

За всички тях е приложен критерия съотношение на дължината на участъка за
добив на наноси (m) към общата дължина на разглеждания участък (m), изразено в
проценти. Счита се, че идентифицираният натиск е значим, ако този процент надхвърля
70.
Анализът на обработените данни показва, че засегнати от този вид дейности са
басейните на р. Струма и р. Места, докато в басейна на р. Доспат не е извършван добив на
баластра. Общата дължина на разглежданите участъци е 316 068,68 метра, а общата
дължина на участъците, в които се добиват наноси е 32003,66 метра, т.е. засегната е едва
10 % от дължината на тези 15 повърхностни водни тела.
Всички разгледани 15 водни тела попадат в категорията, обозначена като
подложени на „слаб до умерен натиск”, защото стойностите на изчислявания показател са
под 70 %. В териториалният обхват на ЗБР не е идентифициран значим натиск от този
източник.
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Фигура № 2.2.3.д. Разпределение на водните тела, които са засегнати от
дейностите по изземване на наносни отложения по основни поречия

Регулиране на оттока и прехвърляне на води
Водният отток е количеството вода, което преминава през дадено място на
реката за единица време. Минимално допустимият отток в реките (10 % от
средномногогодишното водно количество), или така нареченият „екологичен
минимум” е ключов за поддържане на биоразнообразието на водните екосистеми, на
крайречните местообитания и влажни зони. Регулиране на оттока на повърхностните
води в Западнобеломорски район се осъществява чрез прехвърлянето на води между
различни райони за басейново управление, изграждането на язовири и други хидротехнически съоръжения за акумулиране на водни обеми за различни цели и
изграждането на деривационни МВЕЦ.
• Прехвърляне на води между различни райони за басейново управление
От Западнобеломорски район за БУ се прехвърлят сравнително големи водни
количества към Дунавски район за БУ и Източнобеломорски район за БУ. Общо към
двата района се прехвърлят 421,7 млн. м3 води годишно. В Приложение 2.2.3.а. е
представена подробна информация относно прехвърляне на водни маси от и към
Западнобеломорски район от Източнобеломорски и Дунавски райони за басейново
управление.
Общото количество на прехвърляните води от Западнобеломорски район за БУ
към другите райони за БУ е 421,7 млн.м3 и представлява 14,2 % от
средномногогодишните ресурси за повърхностните води в Западнобеломорски район.
• Изградени язовири за различни цели на ползване
В Приложение 2.2.3.б. са посочени по-големите язовири в Западнобеломорски
район, основните им технически параметри и цели на ползването им.
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Деривационни МВЕЦ.
Влиянието на натиска от МВЕЦ следва да се разглежда комплексно по отношение
на всичките му проявления (водовземане, осушени участъци и миграционните бариери),
включително да се отчита кумулативния ефект в участъците и реките с концентрация на
МВЕЦ.
При деривационните МВЕЦ, водните количества се отнемат от реката и чрез
тръби се „довеждат” до турбините –на метри/километри по-надолу по течението. Този
вид МВЕЦ се строят по реки с по-голям наклон. Преобладават в планинските райони и
малките реки с бързо течение и по тази причина са характерни за Западнобеломорски
район за басейново управление.
Съгласно действащото законодателство - още при проектирането и впоследствие
при изграждането и експлоатацията, инвеститорите са задължени да спазват определени
екологични норми. Най-важните от тях са:
Целогодишно подаване на минимално водно количество, необходимо за
нормалното функциониране на екосистемите в реката, в т.ч.осигуряване на
минимално допустимия отток във водоизточника при пункта на водовземане,
представляващ 10 % от средномногогодишното водно количество, но не по малко от минималното средномесечно водно количество с обезпеченост 95 на
сто към точката на вяко съоръжение за регулиране на оттока или за
водовземане;
да осигуряват възможност за миграция на рибите и другите водни организми
посредством подходящи рибни проходи с цел тяхното оцеляване и
размножаване.
В териториалния обхват на Западнобеломорски район са изградени и
функционират 82 деривационни МВЕЦ. На Kaрта 2.2.3.б. са визуализирани действащите
МВЕЦ. Общият брой на засегнатите от тях водни тела е 44, което представлява 24 % от
общия брой повърхностни ВТ.
Прегледът на потенциалния натиск от осушени участъци в ЗБР е извършен въз
основа на всички издадени и действащи разрешителни по реда на Закона за водите, т.е. по
раздадени права.
Съотношението на засегнатия участък и общата дължина на речния участък в
проценти в рамките на водното тяло варира от 5,54 % до 90,57 %, като въз основа на това е
оценена степента на съответния натиск в две катогории „слаб до значим” при % по-малък
от 70 % и значим, когато стойността на показателя е над 70 %. В Приложение 2.2.3.в. е
представена подробна информация за водните тела, попадащи в една от двете категории.
От общо 93 броя повърхностни водни тела, при които е идентифициран натиск от
деривационни МВЕЦ, за 28 броя този натиск се явява значим. От тях 17 броя са
повлияните от значим натиск, вследствие на изградени и функциониращи МВЕЦ, а
останалите 11 броя тела са потенциално засегнатите от осушени участъци, където
предстои израждането им, но влиянието по този критерий следва да бъде отчетено. 248 km
е дължината на осушените участъци, оказващи значим натиск, което представлява 10 % от
общата дължина на на реките в ЗБР.
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За целите на настоящия ПУРБ на ЗБР 2016-2021г. беше изпълнен проект „Оценка
на комбинираните въздействия от ВЕЦ върху екосистемите и екологичния статус на
реките“ ANCHOR, съфинансиран от Програма BG02 „Интегрирано управление на
морските и вътрешни води” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство. Ключов елемент от този проект е разработената Методология за
определяне на речни участъци според тяхната допустимост за изграждане на ВЕЦ.
Обхватът, структурата и основните положения на методологията са базирани върху
Ръководство за устойчиво развитие на хидроенергетиката в басейна на р. Дунав,
формулирани от Международната комисия за опазване на река Дунав (Sustainable
Hydropower Development in the Danube Basin – Guiding Principles, ICPDR). Тази
методология ще бъде прилагана от басейновите дирекции след влизане в сила на
настоящия ПУРБ 2016-2021г., през периода на неговото действие. По този начин ще се
осъществи прилагането на балансиран подход, който дава възможност да се осигури
устойчиво развитие на хидроенергийни проекти, което не противоречи на екологичните
цели, свързани със запазване и подобряване на състоянието но водните екосистеми.
Методологията за определяне на речни участъци според тяхната допустимост за
изграждане на ВЕЦ е представена в Приложение 2.2.3.г.
Критериите за оценка на ниво речен басейн към Методологията за определяне на
речни участъци според тяхната допустимост за изграждане на ВЕЦ са представени в
Приложение 2.2.3.д.
Критериите за оценка на ниво индивидуален проект към Методологията за
определяне на речни участъци според тяхната допустимост за изграждане на ВЕЦ са
представени в Приложение 2.2.3.е.
Контролен лист за оценка на социално-икономическите критерии към
Методологията за определяне на речни участъци според тяхната допустимост за
изграждане на ВЕЦ е представен в Приложение 2.2.3.ж.
Класифицираните речни участъци според тяхната чувствителност и приложимост
за изграждане на нови ВЕЦ и в съответствие със забраните за изграждане на нови ВЕЦ на
Закона за водите в Западнобеломорски район (при прилагане на Методологията за
определяне на речни участъци според тяхната допустимост за изграждане на ВЕЦ) са
представени на Карта 2.2.3.в.
Анализът показва, че най-значим хидроморфологичен натиск в ЗБР се явява
регулирането на оттока чрез изградени МВЕЦ, следван от натиска, предизвикан от
миграционни бариери. Изграждането на корекции и диги, макар и източник, оказващ
значим натиск върху общо 8 броя ПВТ в ЗБР, следва да бъдат разглеждани в контекста
на разработвания ПУРН и за тях да бъде отчетен кумулативния ефект, който
предизвикват. Не е идентифициран значим натиск от дейностите, свързани с добив на
инертни манериали. Водочерпенето в ЗБР не оказва съществено влияние върху
разполагаемите водни ресурси.
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Таблица № 2.2.3.д. Водни тела с установен значим хидроморфологичен натиск

Хидроморфологичен
натиск

Миграционни
бариери

Критерии

Височина над
0.5m

Код на тяло

Име на тяло

BG4ME800R1088

р. Седрач (Бачевска) от изворите до вливане в р. Изток

BG4ME900R1081

р. Белишка (след вливане на р. Динков дол) с левия си приток река Вотръчка (след
вливане на р. Торишка) до вливането им

BG4ST200R076

р. Пиринска Бистрица (след вливане на р. Черешничка) с притока си р. Калиманска до
вливане в р. Струма

BG4ST500R057

р. Струма от вливане на р. Ощавска до вливане на р. Белишка (Шашка)

BG4ST500R068

р. Санданска Бистрица от кота 590 m с притока си р. Бобов дол до вливане в р. Струма

BG4ST600R037

р. Отовица от изворите до вливане в р. Джерман

BG4ST600R1032

р. Джерман от кота 1052 m с притока си р. Валявица и части от левите си притоци р.
Фудина (от кота 900 m) и р. Горица (от кота 814 m) до град Дупница

BG4ST700R021

р. Струма от вливане на р. Соволянска Бистрица до вливане на р. Елешница

BG4ST700R1020

р. Соволянска Бистрица от кота 1195 m до вливане в р. Струма

BG4ST700R1023

р. Новоселска от изворите до вливане в р. Струма

BG4ST900R1009

р. Арката от яз. Долна Диканя до вливане в р. Струма
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Хидроморфологичен
натиск

Диги

Осушен

Критерии

Дължина на
засегнат
участък към
разглеждан
участък >70 %

Дължина на
засегнат
участък към
разглеждан
участък >30 %

2016

Код на тяло

Име на тяло

BG4ME500R107

р. Места от вливане на р. Канина до вливане на р. Мътница

BG4ST300R073

р. Струма от вливане на р. Струмешница до българо-гръцката граница

BG4ST500R057

р. Струма от вливане на р. Ощавска до вливане на р. Белишка (Шашка)

BG4ST500R063

р. Струма от вливане на р. Белишка (Шашка) до вливане на р. Санданска Бистрица

BG4ST500R069

р. Струма от вливане на р. Санданска Бистрица до вливане на р. Струмешница

BG4ST700R021

р. Струма от вливане на р. Соволянска Бистрица до вливане на р. Елешница

BG4ST900R015

р. Оролачка (Косматица) от яз. Извор до вливане в р. Струма

BG4ST900R1009

р. Арката от яз. Долна Диканя до вливане в р. Струма

BG4ME700R097

р. Ретиже от кота 1635m до вливане в р. Места

BG4ME800R084

р. Изток от изворите до вливане в р. Места

BG4ME800R087

р. Бела река от изворите до вливане в р. Изток

BG4ME800R1088

р. Седрач (Бачевска) от изворите до вливане в р. Изток

BG4ME900R082

р. Белишка от вливане на р. Вотръчка до вливане в р. Места

BG4ME900R1079

р. Бяла Места от изворите до вливане в р. Места
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Хидроморфологичен
натиск

Критерии

2016

Код на тяло

Име на тяло

BG4ME900R1081

р. Белишка (след вливане на р. Динков дол) с левия си приток река Вотръчка (след
вливане на р. Торишка) до вливането им

BG4ST200R075

р. Пиринска Бистрица от изворите с десния си приток р. Черешничка до вливането им

BG4ST200R076

р. Пиринска Бистрица (след вливане на р. Черешничка) с притока си р. Калиманска до
вливане в р. Струма

BG4ST200R077

р. Петровска от изворите до вливане в р. Пиринска Бистрица

BG4ST500R059

р. Влахинска от вливане на р. Синанишка до вливане в р. Струма

BG4ST500R064

р. Цапаревска от изворите до вливане в р. Струма

BG4ST500R068

р. Санданска Бистрица от кота 590 m с притока си р. Бобов дол до вливане в р. Струма

BG4ST500R070

р. Лешнишка (Бождовска) от изворите до вливане в р. Струма

BG4ST500R1041

р. Манастирска и р. Илийна от изворите до вливане в р. Рилска

BG4ST500R1042

р. Рилска от вливане на р. Манастирска и р. Илийна до вливане на р. Шарковица

BG4ST500R1045

р. Благоевградска Бистрица от вливане на р. Диново дере до вливане на р. Славова

BG4ST500R1046

р. Благоевградска Бистрица от вливане на р. Славова до вливане на р. Хърсовска

BG4ST500R1052

р. Градевска от вливане на р. Осеновска до вливане в р. Струма
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Хидроморфологичен
натиск

Критерии

2016

Код на тяло

Име на тяло

BG4ST500R1056

р. Ощавска (Дяволска) от кота 1510 m до вливане в р. Струма

BG4ST500R1067

р. Санданска Бистрица от изворите до кота 590 m

BG4ST500R1142

р. Джамбевска от изворите до кота 1020 m

BG4ST500R1146

р. Предимир от изворите до кота 895 m

BG4ST500R1242

р. Елешница от изворите до кота 1005 m

BG4ST500R1542

р. Каменица от изворите до кота 855 m

BG4ST600R037

р. Отовица от изворите до вливане в р. Джерман

BG4ST600R038

р. Дупнишка Бистрица от изворите до кота 740 m

BG4ST600R1031

р. Джерман с левия си приток р. Скакавица до кота 1052 m
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Фигура № 2.2.3.е. Повърхностни водни тела със значим хидроморфологичен
натиск
Повърхностни водни тела със значим хидроморфологичен
натиск, брой
Осушен участък
Водовземане
Диги
Миграционни бариери
0

5

поречие Струма

10

15

поречие Места

20

25

30

поречие Доспат

2.2.4. Оценка на натиска от инвазивни видове
Отделни инвазивни видове са установени при пробонабирания на мониторингови
пунктове в Западнобеломорски район, без да са обект на целенасочено изследване.
От животинските видове това са:
• Lepomis gibbosus (слънчева рибка) - разпространен както в течащи така и в
стоящи води. Поради хищната си природа намалява числеността на автохтонната
ихтиофауна;
• Salvelinus fontinalis (сивен) – среща се в алпийският тип езера, в резултат на
изкуствено зарибяване, с цел спортен риболов;
• Oncorhynchus mykiss (дъгова пъстърва) - най-масово отглеждан сред
студенолюбивите видове риби, след напускане на садковите инсталации може да
се разпространи във водоемите, където конкурира и измества местния вид Salmo
trutta fario (балканска пъстърва);
• Dreissena polymorpha (мида зебра) по литературни данни (Kozuharov et al. 2009 b,
Тричкова 2013) за бесейна на р. Струма е съобщен за язовирите Пчелина, Извор,
Горна Диканя и Стойковци. От икономическа гледна точка, като основни биообрастатели, нанасят щети на водоснабдяването, индустрията, риборазвъдната
дейност. Разпространението и увеличаване на популациите й е определено като
индикатор за промени в климата.
От инвазивните растителни видове са установени:
• Elodea canadensis и Elodea nuttallii (водна чума) в яз. Допсат. Те предизвикват
свръх обраствания, задръстване и запушване на решетки и др. съоръжения и
негативни промени в химическия състав на водите (силна вторична
еутрофикация).
Проучване влиянието на инвазивните видове върху състоянието на
повърхностните водни екосистеми в Западнобеломорски район е дейност, предвидена за
изпълнение на третия етап на научно-приложна разработка „Актуализиране на
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типологията и класификационната система за оценка на повърхностните водни тела
от категории „река“, „езеро“ и „преходни води“ в периода на първия ПУРБ 2014 – 2016
г.”, възложена от МОСВ.
Повърхностните водни тела категория „река” в териториалния обхват на
Западнобеломорския район са с нисък риск от навлизане на опасни инвазивни видове.
В ПУРБ за първия планов период (2010 – 2015 г.) липсва информация за
наличието на инвазивните видове и оценка на натиска от въздействието им.
2.2.5. Оценка на натиска от климатични изменения
Както вече беше споменато, очакваните преки и косвени въздействия от
климатични промени имат различна интензивност в трите периода 2013-2042, 2021-2050
и 2071-2100. Научно-приложната разработка на тема „Оценка на натиска и
въздействието върху повърхностните и подземните води от изменението на климата и
оценка на наличието на вода за икономическите сектори” въз основа на която е
изготвен „Подход за оценка на натиска и въздействието върху повърхностните и
подземните води от изменението на климата и оценка на наличието на вода за
икономическите сектори“ анализира уязвимостта като предпоставка при определяне
значимостта на преките и косвените въздействия от изменението на климата по
икономически сектори.
В настоящия раздел са обобщени само основните въздействия върху водния
сектор.
Рискът от климатичните промени по отношение на водните ресурси касае пряко
въпросът за това как те ще се отразят на тяхното количество. Същевременно, макар и
косвено, климатичните промени имат потенциал да влияят и на качеството на водите.
Количеството на водните ресурси се изчислява средно за период от най-малко три
десетилетия. Възобновимите ресурси на пресни води са сумата от вътрешния отток
(разликата между обемът на валежите и изпаренията) и притока на води от други
територии.
Постоянните ресурси от прясна вода (95% обезпеченост) на страната възлизат на
76786 Mill. m3 16 . От външен приток се формира по-голямата част от тях поради
съществения дял на водите от р. Дунав. Поради преходния характер на климата в
България и разнообразието на релефа, разпределението на водните ресурси по
територията на страната не е равномерно. Освен това, минимумът и на валежите, и на
оттока е през летните месеци в повечето региони на страната, когато и потреблението на
вода е по-високо (за напояване, за охлаждане и др.). Именно с тези обстоятелства е
свързана и главната опасност от недостиг на вода и водни кризи в някои региони на
страната на фона на една сравнително добра обезпеченост с вода на глава от населението
общо за страната.
Темпът на нарастване на водовземането зависи от промените в икономическото
развитие, както и от природните условия и наличието на вода. През 2011 г. иззетите
пресни води се оценяват на около 6.4 млрд. м3, или с 4% повече от равнището за 2000 г.
Общественото водоснабдяване осигурява питейна вода на над 99% от
населението на страната чрез ВиК. Към момента все още е висок е делът на загубите на
16

(Национален Статистически Институт, 2013)
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вода по пътя и до потребителите. Това е един много голям резерв за оптимизиране на
използването на водните ресурси, който може да бъде усвоен, ако се извършат
необходимите инвестиции за обновяване на водопроводната мрежа, която е изградена в
72% от етернитови тръби преди около 25-30 години.
Въпреки че населението на страната е намаляло от 7640,2 хил.д. през 2007 г. до
7327,2 хил.д. през 2011, средногодишното потребление на вода на човек от населението
не намалява и е по 100 l/d/pс през 2011г.
Използвана вода в икономиката. Структурата на водоползването в страната е
относително стабилна. През 2011 г. 73% от водата е използвана за охлаждане в
енергопроизводството, 14% - за други индустриални дейности, 7% - за напояване, 6% - за
битовия сектор (услуги, домакинства). Най-съществено е нараснало използването на
вода в земеделието (за напояване - 44%) и в енергетиката (8%), и като цяло използването
на водите е нараснало с 4,4%. Намаленото използване на водите в сферата на услугите и
домакинствата е много вероятно да се дължи на наблюдавания спад в броя на
населението като цяло.
Недостиг на вода. Делът на населението с режим на водоснабдяване е намалял от
22% през 2000 г. на 1% през 2011 г. (МОСВ, 2013). Въпреки това, този показател все още
се влияе много силно от климатичните условия и положителните тенденции на
смекчаване на проблема не са устойчиви във всички региони на страната. По-висок е
делът на населението с режим на водоснабдяването в Дунавския район за басейново
управление на водите през 2011 г.
Анализ и оценка на уязвимостта на водния сектор към климатичните
промени
Оценката на уязвимостта на водния сектор към климатичните промени се базира
на три основни вида информация:
Информация за актуалното състояние на валежите, температурите на въздуха,
количеството и качеството на водните ресурси в страната и оценката на
хидроклиматичния риск;
Информация за климатичните модели и климатичните сценарии според
Четвъртия и Петия доклад на Междуправителствената експертна група по изменение на
климата (AR4, AR5, IPCC, 2007 и 2013) и за техните проекции за територията на
България и оценката на чувствителността на водния сектор към климатичните промени в
т. ч. за влиянието им върху температурите и валежите;
Анализ на влиянието на климатичните промени на сектор „води”;
В таблица № 2.2.5.а са представени основните тенденции в изменението на
индикаторите, установени в анализа на уязвимостта на водния сектор към климатичните
промени.
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Таблица № 2.2.5.а Тенденции в изменението на индикаторите за оценка на
експонираността и уязвимостта на водния сектор към климатичните промени в
България
Индикатори
Тенденция
Състояние на водните ресурси
Пресни водни ресурси
→
Пресни водни ресурси на човек от населението
→
Иззети пресни води по основни икономически
↑↓
дейности
Иззети пресни води на човек от населението
↑
Подземни водни ресурси
↑↓
Иззети подземни води по основни икономически
↑↓
дейности
Иззета непрясна вода (морска) по основни
↓
икономически дейности
Индекс на експлоатация на водните ресурси
↓
Въздействие върху водните ресурси и водния сектор
Използване на водите в различни сектори на
↑↓
икономиката
Пречистване на отпадъчните води
↑
Дял на населението с обществена канализация и
↑
селищни пречиствателни станции
Дял на населението с режим на водоснабдяване
↓
Физикохимично състояние на повърхностните води
↑↓
Химично състояние на подземните води
↑↓
Чувствителност към климатичните промени
Екстремни температури
↑
Екстремни валежи
↑
Промени в количеството и режима на оттока
↑↓
Промени в качеството на водите
↓
Промени в морското ниво
↑

Резултатите от анализа на индикаторите, представени в таблицата показват, че по
отношение на ресурсите от пресни води и тяхното разпределение на глава от
населението няма съществена промяна и потреблението е обезпечено с вода, както за
битово водоснабдяване, така и с води за обезпечаване работата на всички икономически
сектори в страната при сегашните темпове на развитие. Индексът на експлоатация на
водните ресурси в България потвърждава тези изводи.
По отношение на индикаторите за въздействие върху водните ресурси се
наблюдават следните положителни тенденции: нараства делът на пречистваните
отпадъчни води, както и този на населението с обществена канализация и селищни
пречиствателни станции и намалява делът на населението подложено периодично на
режим на водоснабдяване. Като цяло физикохимичното състояние на повърхностните
води и химичното състояние на подземните води бележи подобрение през последните
няколко години, но съдържанието на нитрати в подземните води все още е значително.
Освен това, макар и да нараства, делът на населението обслужвано от селищни
пречиствателни станции е значително по-нисък от средния за страните в ЕС.
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Понастоящем натискът (от природен и антропогенен характер), както върху
количеството, така и върху качеството на водните ресурси е управляем чрез
оптимизиране на потреблението, намаляване на загубите на вода, чрез обхващане на
всички отпадъчни води от пречиствателни съоръжения, контрол на качеството и
опазване на екосистемите от които зависи възобновяването на водните ресурси.
Решаването на тези проблеми ще повиши в много голяма степен устойчивостта на
сектора с оглед на възможните промени в климата на страната във времевия хоризонт до
2035 г. В по-дългосрочен план обаче, във времевия хоризонт до 2050 г.,
предизвикателствата пред сектора може да се окажат изключително големи. Капацитетът
на новоизгражданата инфраструктура трябва да е съобразен както с опасността от
продължителни сухи периоди и необходимостта от сериозни водни запаси и изграждане
на напоителни системи.
Механизмът за проследяване на преките и косвените въздействия върху водните
ресурси и оценяване значимостта на натиска
Механизмът за проследяване на преките и косвените въздействия върху водните
ресурси и оценяване значимостта на натиска следва да се основава на
параметрите/елементите за качество, по които се изготвя характеристиката на водите и
оценката на състоянието им. Параметрите на състоянието на повърхностните води се
разглеждат на три нива: 1) Хидрологични-хидроморфологични, 2) Физико-химични, 3)
Биологично-екологични. Важно е да се отбележи, че силата на ефекта на въздействията
от климатични промени намалява от ниво 1) към 3) т.е Хидрологичнихидроморфологични параметри са най-чувствителни и прогнозите за тяхното изменение
при сценарийно моделиране на изменение на климата съдържат най-малка несигурност.
Таблица № 2.2.5.б .Примери за въздействия върху хидроморфологичните показатели
на състоянието на водните тела с оценка на несигурността на прогнозите
Параметри на
състоянието на
водното тяло

Преки въздействия от изменението на
климата

Степен на несигурност
на прогнозите

Хидрологични-

Намален отток в реките;

Висока точност

Понижени водни нива в язовирите;

N/A

Понижени нива на подпочвените води;

N/A

Сезонни промени в оттока;

Несигурно твърдение

Промени в периодите на снеготопене;

Несигурно твърдение

Увеличаване на заплахата от наводнения

Несигурно твърдение

хидроморфологични

В т.ч. количество и динамика
на водния отток

Изменението на оттока във водосбора на водно тяло е параметър, присъщ на
преки, и съответно косвени, въздействия от климатичните изменения. Това е
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предпоставка същият параметър да стои в основата на критерий за значимост на преките
и косвени въздействия от изменение на климата
Критерий за значимост на преките и косвени въздействия от изменение на климата
Изследването на водните ресурси в условията на климатични промени следва да се
базира върху възможно най-сигурната методологична основа. Както споменахме по-горе,
най-сигурно определените величини са статистическите средни стойности на изменение
на оттока и по-точно резултатите за средно многогодишното изменение на оттока в
бъдещите периоди dChange_Qann_av.
В таблица № 2.2.5.в е представен критерият за оценка на интензивността на
климатичните промени по изменение на средно многогодишен отток на речните течения
и съответните прагове, послужили за количествената оценка за интензивността на
климатичните промени.
Таблица№ 2.2.5.в

Критерий за оценка на интензивността на климатичните

промени
Интензивност на климатичните промени→
↓Хидрологично-хидроморфологичен
параметър

Висока

Промяната на речните течения - изменение в
средно-многогодишния отток
Индикатор: dChange_Qann_av

Под -10%;
Над +10%

Средна

Слаба

-10%
- 5%;

÷

+5%
+10%

÷

-5% ÷ +5%

Прогнозите за интензивност на климатичните промени в западнобеломорски
район като резултат от това изследване показват, че за сценарий RCP 8.5. интензивността
е считана като слаба за периодите 2013-2042 г. и 2021-2050 г. За периода 2071-2100 г.
същият сценарий показва висока интензивност на климатичните изменения за горното
течение на река Струма и средна за останалати части на района.
Очакваните промени от изменение на климата ще рефлектират главно във
величината на оттока, периода на повторение, сезонността, вариация между средни и
екстремни стойности; качеството на водите; чувствителността и устойчивостта на
екосистемите, местообитанията и/или видовете, подложени на тези промени.
Местообитанията, които са вече в уязвими речни участъци, вероятно ще бъдат найчувствителни към променящите се климатични условия. Въпреки че има много
неясноти, свързани с въздействието на изменението на климата, оттам с
идентифицираните последиците от изменението на климата върху останалите видове
натиск, повечето от ефектите са потенциално отрицателни. Климатът по този начин се
очаква да утежни съществуващия натиск върху водните ресурси.
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Значимостта на натиска от изменение на климата не може да се разглежда
изолирано от наличието и значимостта на други видове натиск върху дадено водно тяло.
Разработен е подход за интегриране на натиска от климатични промени към другите
видове натиск.
Значимостта на натиска от изменение на климата се оценява във функция на
риска от непостигане целите за качеството на околната среда както следва:
установяване на настоящото състояние на повърхностното водно тяло "отлично" ; "добро", "умерено"; и т.н.
определяне на интензитета на промяната на параметъра dChange_Qann_av на
ниво повърхностно водно тяло за всеки бъдещ период съгласно таблицата предсавена
по-долу:
Таблица № 2.2.5.г Значимост на въздействията от изменение на климата
Екологично
състояние→
Интензивност на
климатичните
промени ↓

Отлично

Добро

Умерено

Лошо

Много лошо

Слаба

Ниска значимост
на въздействия
от кл.промени

Ниска
значимост на
въздействия от
кл.промени

Средна
значимост на
въздействия от
кл.промени

Средна
значимост на
въздействия от
кл.промени

Средна значимост
на въздействия от
кл.промени

Средна

Ниска значимост
на въздействия
от кл.промени

Средна
значимост на
въздействия от
кл.промени

Висока
значимост на
въздействия от
кл.промени

Висока
значимост на
въздействия от
кл.промени

Висока значимост
на въздействия от
кл.промени

Висока

Средна
значимост на
въздействия от
кл.промени

Висока
значимост на
въздействия от
кл.промени

Висока
значимост на
въздействия от
кл.промени

Висока
значимост на
въздействия от
кл.промени

Висока значимост
на въздействия от
кл.промени

Водните тела с по-добро състояние се счита, че имат по-голям адаптивен капацитет и
следователно са по-малко застрашени от нарушения, свързани с климатични промени.
Обратно - по-лошото състояние на водно тяло го прави по-уязвимо на климатични
промени и следователно застрашава постигането на по-добро състояние в бъдеще.
Прогноза за сезонните изменения на оттока
Западнобеломорски район са описани по-долу.

на

основните

реки

на

Представени са данни за прогнозата за изменение за оттока по сезони, както следва:
пролет (март, април, май), лято (юни, юли, август), есен (септември, октомври, ноември),
зима (декември, януари, февруари).
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За приетия като работен сценарий на климатични промени RCP 8.5 с плавно нарастващи
емисии на парникови газове във времето (най-песимистичен сценарий) „прогнозираните
тенденции за изменението за оттока по сезони”, които са най-силно проявени в
дългосрочен план за периода 2071-2100 г., са показани както следва (относително
сигурни твърдения).
р. Струма
В горното течение на р. Струма прогнозата за изменение на оттока е пролетният
отток да намалее до -3%, летният до -24 %, есенният до -9%, а зимният отток да се
измени незначително.
В средното течение на р. Струма прогнозата за изменение на оттока е пролетният отток
да намалее до -5%, а летният до -27%. Очаква се есенният отток да се измени
незначително, а зимният отток да се увеличи в диапазона от 9% до 11%.
В долното течение на р. Струма прогнозата за изменение на оттока е пролетният отток да
намалее в диапазона от -11% до -8%, летният – от -23% до -21%, есенният да се измени
незначително, а зимният отток се очаква да се увеличи до 11%.
р. Места
В поречието на р. Места прогнозата за изменение на оттока е пролетният отток
да намалее до -11%, летният до -20%, есенният да се измени незначително, а зимният
отток се очаква да се увеличи до 10%.
р. Доспат
В поречието на р. Доспат прогнозата за изменение на оттока е пролетният отток
да намалее до -11%, летният до -21%, есенният да се измени незначително, а зимният
отток се очаква да се увеличи до 10%.
Повърхностни водни тела, подложени на най-силно потенциално
въздействие в Западнобеломорски район
Потенциалното въздействие на климатичните промени върху състоянието на
качеството на водните ресурси се прогнозира да бъде най-силно в басейна на река
Струма, в повърхностните водни тела, дадени в Приложение 2.2.5. Водни тела с
прогноза за най-силно изменение на оттока от климатични промени (сценарий RCP 8.5
в периода 2071-2100)
За същите повърхностни водни тела са определени специфични мерки в ПоМ на
ПУРБ 2016-2021 на БДЗБР, които интегрират климатичните промени и свързаните с тях
значими въздействия.
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2.3 Актуализиран преглед на натиска върху подземните води
Съгласно разпоредбите на чл. 5 на РДВ и чл. 157, ал.1, т. 2 от Закона за водите
при актуализацията на ПУРБ е идентифициран значимият натиск в резултат от човешка
дейност, който може да причини влошаване на доброто състояние на подземните води.
Определено е и въздействието от този натиск върху ПВТ, във връзка с определяне на
риска да не постигнат добро състояние до 2021 г.
На база на събрана, анализирана и обработена информация в Западнобеломорски
район са идентифицирани следните категории натиск върху подземните води:
точкови източници на замърсяване;
дифузни източници на замърсяване;
водовземане от подземни води;
климатични изменения.
Източниците на информация, използвани за оценка на натиска върху подземни
водни тела са описани в т. 2.1.4. Обхват, съдържание и източници на използваната
информация.
2.3.1. Оценка на замърсяването от точкови източници
Като значими точкови източници на замърсяване на подземните водни тела са
определени:
Градски пречиствателни станции за отпадъчни води (ГПСОВ).
Инсталации с комплексни разрешителни (КР по ЗООС).
Промишлени предприятия без издадени КР (Разрешителни по ЗВ).
Ферми, складове, ББ-кубове и други селскостопански обекти.
Депа за битови, строителни и промишлени отпадъци (с площ до 0,25 km2).
Мини, кариери и хвостохранилища (с площ до 0,25 km2).
Замърсявания от минали дейности (с площ до 0,25 km2).
В териториалният обхват на Западнобеломорски район няма идентифицирано
разрешено пряко отвеждане на замърсители в подземните води.
Най-висок процент от видовете точкови източници на замърсяване на ПВТ е зает
от заустванията на битови-отпадъчни води от населените места и обектите с издадени
разрешителни за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект по ЗВ.
Идентифицираните точкови източници на замърсяване (по видове) за всички
подземни водни тела, са визуализирани на фигура № 2.3.1 и Приложение 2.3.1.а. Карти
с точкови и дифузни източници на замърсяване в ПВТ.
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Фигура № 2.3.1

Оценката на натиска върху подземните водни тела от точкови източници е
изчислена, като е разделена сумарната засегната площ на общата разкрита площ на
водното тяло. Когато сумата на повлияната площ от точкови източници превишава 33 %
от разкритата площ на съответното подземно водно тяло се счита, че идентифицирания
натиск е значим.
Анализът показва, че в териториалния обхват на ЗБР няма определени ПВТ, за
които натиска от точкови източници на замърсяване да е значителен.
Подробна информация за оценката на натиска (като % от повлияната разкрита
площ на ПВТ) и разпределението на видовете точкови източници на замърсяване за
всяко ПВТ е представена в Приложение 2.3.1.б.
2.3.2. Оценка на замърсяването от дифузни източници, включително
преглед на ползването на земите
Като значими дифузни източници на замърсяване на подземните водни тела са
определени:
Селско стопанство - (обработваема земя, трайни насаждения, пасища, хетерогенни
селскостопански площи).
Депа за отпадъци/сметища (с площ над 0,25 km2).
Мини, хвостохранилища (с площ над 0,25 km2).
Замърсявания от минали дейности (с площ над 0,25 km2).
Населени места без или частично изградена канализация.
Най-висок процент от видовете дифузни източници на замърсяване на ПВТ в
териториалния обхват на ЗБР е зает от селското стопанство.
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Идентифицираните дифузни източници на замърсяване (по видове) за всички
подземни водни тела в ЗБР за БУ, са визуализирани на фигура № 2.3.2 и Приложение
2.3.1.а. Карти с точкови и дифузни източници на замърсяване в ПВТ.
Фигура № 2.3.2

Оценката на натиска върху подземните водни тела от дифузни източници е
изчислена като сумарната засегната площ спрямо общата разкрита площ на водното
тяло. Когато сумата на повлияната площ от дифузни източници превишава 75 % от
разкритата площ на съответното подземно водно тяло се счита, че идентифицирания
натиск е значим.
Анализът показва, че за 9 броя от общо 38 ПВТ в териториалния обхват на ЗБР,
натискът от дифузни източници на замърсяване е определен като значителен.
Подробна информация за оценката на натиска (като % от повлияната разкрита
площ) и разпределението на видовете дифузни източници на замърсяване за всяко ПВТ е
представена в Приложение 2.3.2.
2.3.3. Оценка на натиска от водовземане
За оценка на натиска от водовземане върху количественото състояние на ПВТ е
използван одобрения подход „Натиск и въздействие върху количественото състояние на
подземните водни тела и подход за оценка на риска подземните водни тела да не
17
постигнат добро количествено състояние ” .
За втория планов период е анализирана и обобщена информацията (общо и за
отделни цели на използване на водите) за всяко разрешено водовземане от подземни
води към 01.01.2015 г. (Регистър на разрешителните за водовземане от подземни води18 и
Приложение 2.3.3.a. "Допустима" дълбочина, Водни количества, които могат да се
черпят и които ще бъдат гарантирани за черпене , максимален брой за които могат да се
17

- http://www5.moew.government.bg/wp-content/uploads/filebase/Water/PURB/Podhodi/GW_pdf_270716/GW_natisk_risk_kolichestvo.pdf

18

http://www.wabd.bg/index.php/2015-06-24-13-25-15/2015-06-24-13-27-08
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осигурят гарантирани количествана, брой регистрирани кладенци от регистъра и водни
количества от кладенците за задоволяване на собствените потребности на гражданите),
определени по подхода „Натиск и въздействие върху количественото състояние на
подземните водни тела и подход за оценка на риска подземните водни тела да не
постигнат добро количествено състояние”, както и данни от:
разрешителните за водовземане от подземни води - хидгогеоложки проучвания и
карти, приложени към документацията по подготовка за издаване на
разрешителните за водовземане;
провеждан собствен мониторинг, на черпените количества подземни води, от
титулярите на издадени разрешителни;
мониторинг на количественото състояние на подземни води, в рамките на
националната мрежа за мониторинг на водите и данни от пунктовете на НИМХ;
програми за количествен мониторинг на подземни води, осъществявани съгласно
изискванията на чл. 8 от РДВ;
други национални институции и ведомства, имащи отношение към управлението
на водите в Р България и провеждащи дейности по мониторинг на количества –
дебити и нива на подземни води;
направени проучвания, измервания и изследвания в рамките на различни
национални и международни проекти, обхващащи като тема количественото
състоянието на подземните води.
При определяне на натиска от водовземане за селскостопански цели (напояване
и животновъдство) за целите на оценката на риска са взети предвид и водните
количества, предвиждани от земеделците за напояване на индивидуални
стопанства в следващите 5 години, определени съгласно специално проведено
проучване.
Най-висок процент от черпенията на подземни води е зает от водовземането за
питейно-битовото водоснабдяване на населените места. Разпределение на
водовземанията от ПВТ по цели е представено на фигура № 2.3.3.
Фигура № 2.3.3.

Разпределение на
водовземането по цели
3%
0%

3%

За селскостопански цели
(напояване и животновъдство)
За индустриални цели

20%

За охлаждане или производство
на енергия (без ВЕЦ)

1%
9%

За централно питейно-битово
водоснабдяване на населението

64%

За аквакултури
За задоволяване на собствени
потребности на гражданите
(домакинствата)
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Като значим натиск за подземните води е определено всяко черпене или група
черпения в определен район, при които експлоатационният индекс (съотношение между
общото черпене от ПВТ/част от ПВТ и разполагаемите ресурси, представени в
Приложение 2.3.3.б. ) е над 40 %. Значимостта на натиска от водовземане е определена
по цели (движещи сили) и общо за всички цели (движещи сили) по ПВТ (Приложение
2.3.3.в.). За нито едно ПВТ експлоатационния индекс не надвишава 100 % (не са
превишени разполагаемите ресурси), но за 8 бр. ПВТ експлоатационния индекс
превишава 40 %. В 5 от тези 8 бр. ПВТ, експлоатационния индекс за определена цел
(движеща сила) е над 40 %, респективно натискът от съответна цел се определя като
значителен за ПВТ (таблица № 2.3.3.а.).
Таблица № 2.3.3.а.
Код на ПВТ
BG4G000000Q001
BG4G000000Q003
BG4G000000Q007
BG4G000000N011
BG4G000000N013
BG4G000000N014
BG4G000001Pg238
BG4G0000Pt3032

Име на водно тяло
Порови води в кватернер Струмешница
Порови води в кватернер Симитли
Порови води в кватернер Радомир-Брезник
Порови води в неоген Струмешница
Порови води в неоген - Симитли
Порови води в неоген Благоевград
Порови води в палеогенски
седиментен комплекс на
Пернишка котловина
Карстови води във Влахински
карстов басейн

Експлоатаци
онен индекс
за ПВТ, %

Водовземане за определена цел
(движеща сила), представляващо
значим натиск

40,53

-

97,86
79,6

За централно питейно-битово
водоснабдяване на населението
За задоволяване на собствени
потребности на гражданите
(домакинствата)

71,68

За индустриални цели

60,83

-

48,13

-

84,61
52,89

За задоволяване на собствени
потребности на гражданите
(домакинствата)
За централно питейно-битово
водоснабдяване на населението

Идентифицирани са и райони (обобщени водовземни системи), представляващи
значим натиск от черпене в ПВТ (таблица № 2.3.3.б.).
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Таблица № 2.3.3.б.
Сумар
ен
дебит
(Qсум)
л/с

Код на ПВТ

Име на водно тяло

Наименование на район с установен
значим натиск от черпене (система) или
водовземане разположено в
непосредствена близост до рецептор

BG4G000000Q001

Порови води в кватернер - Струмешница

Оранжерии_гр. Петрич

16,14

BG4G000000Q001

Порови води в кватернер - Струмешница

ПБВ_1285_гр. Петрич

17,4

BG4G000000Q001

Порови води в кватернер - Струмешница

Зеленчукова борса_с. Кърналово

1,98

гр. Кресна

6,69

с. Дамяница

3,07

с. Долна Градешница

4,32

ПБВ_ВиК_Кресна_41510332

1

ПБВ_ВиК_Благоевград_0977

48

Росела АД _41520031

2,2

BG4G000000Q002
BG4G000000Q002
BG4G000000Q002
BG4G000000Q002

Порови води в кватернер Сандански
Порови води в кватернер Сандански
Порови води в кватернер Сандански
Порови води в кватернер Сандански

КреснаКреснаКреснаКресна-

BG4G000000Q003

Порови води в кватернер - Симитли

BG4G000000Q003

Порови води в кватернер - Симитли

BG4G000000Q004

Порови води в кватернер - Благоевград

BG4G000000Q005

Порови води в кватернер - Дупница

BG4G00000QN006
BG4G00000QN006
BG4G00000QN006
BG4G00000QN006

Порови води в кватернер - Неоген Кюстендил
Порови води в кватернер - Неоген Кюстендил
Порови води в кватернер - Неоген Кюстендил
Порови води в кватернер - Неоген Кюстендил

Промишлена зона_Благоевград +
ПБВ_ВиК_Благоевград_41510028
Балканфарма-Дупница АД_41510323 +
с. Крайници

35,11
33,86

с. Ябълково

9,52

с. Копиловци

6,07

с. Шишковци

1,22

с. Пиперков Чифлик

2,24

BG4G000000Q008

Порови води в кватернер - Разлог

с. Баня

0,336

BG4G000000Q009

Порови води в кватернер - Гоце Делчев

гр. Гоце Делчев

13,83

BG4G001QNPg010

Порови води в кватернер - Неоген-Палеоген Доспат

ПБВ_ВиК_Смолян_41510482

3,52

BG4G000000N011

Порови води в неоген - Струмешница

Неоген_гр. Петрич

1,42

BG4G000000N012

Порови води в неоген - Сандански

Капатово ООД_41520043

3,94

BG4G001PzC2021

Пукнатинни води в Рило-родопски
метаморфити, Южнобългарски гранити,
Калински плутон

м. Бачиново
(ПБВ_ВиК_Благоевград_41510102)

7,89

BG4G001PtPz025

Пукнатинни води в Беласишки метаморфити

ПБВ_ВиК_Петрич_41510494

2,53

BG4G001PtPz025

Пукнатинни води в Беласишки метаморфити ПБВ_ВиК_Петрич_41510500_41510496

1,18

BG4G001PtPz025

Пукнатинни води в Беласишки метаморфити

ПБВ_ВиК_Петрич_41510503

0,5

ПБВ_ВиК_Благоевград_400460

7,35

ПБВ_ВиК_Кресна_0317

5

BG4G001PtPz125
BG4G001PtPz125

Пукнатинни води във Влахино-огражденскомалешевско-осоговскиметаморфити
Пукнатинни води във Влахино-огражденскомалешевско-осоговскиметаморфити
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В „Приложение 2.3.3.г. Карти с натиск от водовземане на подземни води” са
изобразени водовземанията на подземни води (по ПВТ) и районите (обобщени
водовземни системи) представляващи значим натиск от черпене в ПВТ.
В териториалния обхват на ЗБР няма идентифициран натиск от изкуствено
подхранване на подземните води.
2.3.4. Оценка на натиска от климатични изменения
Измененията в климатичните условия не могат да променят по същество преноса
на химичните замърсители в подпочвеното пространство и подземните води, тъй като
механизмът на масопренасянето, както и масообменните и масотранспортни процеси ще
са същите. Следователно, промяната на основните климатични показатели (температура
и валежи) не може да доведе до практически значима промяна в качеството на
подземните води.
Натискът от изменение на климата върху подземните води е определен от резултатите от
научна разработка „Оценка на натиска и въздействието върху повърхностните и
подземните води от изменението на климата и оценка на наличието на вода за
икономическите сектори”, въз основа на която е изготвен „Подход за оценка на
натиска и въздействието върху повърхностните и подземните води от изменението на
климата и оценка на наличието на вода за икономическите сектори“.
Оценката е на база сценарии за изменение на ресурсите на ПВТ, резултатите от
която са представени в Приложение 2.3.4. Прогноза за изменение на естествените
ресурси на подземните водни тела вследствие на климатичните промени.
Анализирайки получените резултати, може да споменем следните по-важни особености:
През първите два прогнозни периода (2013-2042 и 2021-2050 г.) се очаква известно
увеличение на естествените ресурси на подземните води – свързано главно с известно
нарастване на валежите. За отбелязване е, че за двата периода резултатите са много
близки и това е обяснимо, тъй като тези два времеви периода в по-голямата си част се
припокриват (застъпват). Увеличението са отнася и за двата климатични сценария
(CRP4.5 и CRP8.5).
За преобладаващата част от подземните водни тела нарастването на ресурсите е
най-често между 2 и 8 % спрямо „сегашните”.
През третия прогнозен период (2071-2100 г.) се очертава намаление на ресурсите,
свързано не толкова с намаляване на валежите, колкото с нарастване на
евапотранспирацията (поради по-високите температури). Намалението е почти
повсеместно и се наблюдава и при двата климатични сценария
2.4. Анализ на въздействието и определяне на водните тела, за които
съществува риск да не постигнат поставените цели за опазване на околната среда
Като етап от актуализирането на ПУРБ на ЗБР за втория планов период (2016 2021г.) през 2014г. е разработен Междинен преглед на значимите проблеми в
управлението на водите в Западнобеломорски район (2014г.) Същият е публикуван на
интернет-страницата на БД „ЗБР”19.
19

http://www.wabd.bg/docs/plans/mejd/NEW_MP_31.10.2014-1.pdf
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При разработването му е идентифициран значимите видове натиск за всички
повърхностни водни тела - 122 водни тела категория „реки” и „приравнени към реки” и
10 водни тела категория „езера”, определени в първия ПУРБ за ЗБР. Проследено е
въздействието им върху състоянието на повърхностните и подземните води.
В началото на 2015 г. са актуализирани границите на повърхностните и
подземните водни тела, дейност, представена подробно в Раздел 1от настоящия ПУРБ. В
резултат се наблюдава промяна в крайната оценка на риска за повърхностните и
подземни водни тела да не постигнат заложените за тях цели.
2.4.1. Повърхностни водни тела, за които съществува риск да не постигнат
поставените цели
Различните видове натиск оказват специфично въздействие върху повърхностните
води. Това въздействие се изразява в негативна промяна на различните параметри на
състоянието на водното тяло и влошаване на качеството на водната екосистема.
Информацията, получена от програмите за мониторинг на води се използва за оценка на
степента на въздействие на натиска върху водните тела, за оценка на екологичното и
химично състояние на повърхностните водни тела, за оценка на количественото и
химично състояние на подземните водни тела.
Анализът на въздействието върху повърхностните водни тела показва, че:
влошаването на екологичното и химичното им състояние най-често се проявява
чрез негативно изменение на показателите и качествени елементи:
при биогенно замърсяване се повишават концентрациите на азот и фосфорсъдържащите вещества (амониев азот, нитритен азот, нитратен азот, общ азот,
ортофосфати като фосфор, общ фосфор);
при органично замърсяване се повишават концентрациите на веществата,
набюдаващи кислородния режим на водното тяло (БПК5, разтворен кислород,
наситеност с кислород, общ органичен въглерод);
промяна на стойностите на метриките на индикативните БЕК в зависимост от
чувствителността им към съответния натиск (химичен или хидроморфологичен);
влошаването на хидроморфологичното състояние най-често се проявява чрез
нарушаване непрекъснатостта на реката, липса на осигурен минимален екологичен
отток и нарушение на местообитанията на водната фауна вследстве на изградени
миграционни бариери.
Оценката на риска за повърхностните водни тела в ЗБР да не постигнат
заложените за тях цели е определена съгласно общ Поход за оценка на екологичното
състояние и екологичния потенциал на повърхностните водни тела в Р България20
и подход за оценка на химично състояние.
Оценката е в три степени: в риск, вероятно в риск и не в риск, като „вероятно в
риск” се включват повърхностни водни тела, за които няма достатъчно информация.
При оценка на химичното състояние на водните тела за приоритетните вещества
се прилагат средногодишните (СГС) СКОС от Директива 2008/105/ЕО, транспонирана в
Наредба за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някои
20

http://www5.moew.government.bg/wp-content/uploads/filebase/Water/PURB/Podhodi/Podhod_ekolog_status_.pdf
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други замърсители от 2010 година при честота на пробовземане и анализ 12 пъти в
годината (всеки месец).
Актуализираната риск-оценка на всички 183 бр. водни тела в териториалния
обхват на ЗБР (след промяната в броя им поради определянето на телата, предназначени
за питейно-битово водоснабдяване през 2015 г.) е представена в Приложение 2.4.1, а
обобщена информация за тях е представена в таблица № 2.4.1.
Таблица № 2.4.1. Оценка на риска за повърхностните водни тела в ЗБР за ПУРБ
(2016 – 2021 г.)

Поречие

Водни тела в
Водни
риск поради
Водни тела, тела, в Водни тела в
установен
в риск
риск
риск поради
Водни
значим натиск
Водни тела,
поради
поради непостигащо
тела
или оценено
които не са
установен
оценено
добро
вероятно
недобро
в риск
значим
недобро
химично
в риск
екологично
натиск екологично състояние
или химично
състояние
състояние

Струма

53

41

3

83

1

34

Места

20

18

0

36

2

17

Доспат

3

5

0

5

0

5

Общо в ЗБР

76

64

3

124

3

56

2.4.2. Подземни водни тела, за които съществува риск да не постигнат
поставените цели
Анализът на въздействието от идентифицирания значим натиск от водовземане
върху количественото състояние на ПВТ в териториалния обхват на ЗБР, е извършено по
одобрения подход „Натиск и въздействие върху количественото състояние на
подземните водни тела и подход за оценка на риска подземните водни тела да не
постигнат добро количествено състояние” .
Въздействието от водовземането от ПВТ се характеризира с локално или
регионално понижение на водните нива. Въздействието от водовземането е определено
за всеки участък от ПВТ, в който е идентифициран значим натиск от черпене на
подземни води, като са използвани числени инструменти и експертни приемания.
За отчитане на всички елементи, оценката на рисковете е извършена в различен
мащаб - местни въздействия върху отделни повърхностни водни тела, сухоземни
екосистеми и отделни кладенци (мониторингови пунктове или съоръжения за питейно
водоснабдяване на населението) или въздействие върху цялото ПВТ - баланс
разполагаеми ресурси-черпене. При оценката е анализиран конкретния модел „източникпът-рецептор”.
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В тази връзка е извършвана оценка във всички случаи, в които в ПВТ е установен
значим натиск от черпене, както и в случаите когато водовземане, което не отговаря на
критериите за значимост е разположено в непосредствена близост до:
район с установена интрузия на солени води;
замърсено място;
участък от ПВТ с установено при мониторинга замърсяване на подземните води
над стандартите за качество определени в Приложение № 1 към Наредба № 1 за
проучване, ползване и опазване на подземните води;
водни и сухоземни екосистеми или повърхностни водни тела;
пункт от мрежата на НИМХ за мониторинг на количественото състояние на ПВТ.
В таблица № 2.4.2.а. са представени резултатите от направената оценка на
въздействието върху количественото състояние на ПВТ и идентифицираните рецептори
в ПВТ. В нито едно ПВТ няма установена интрузия на замърсени води.
Таблица № 2.4.2.а.

BG4G000000Q001

Порови води в кватернер Струмешница

BG4G000000Q002

Порови води в кватернер Кресна-Сандански

BG4G000000Q003

Порови води в кватернер Симитли

BG4G000000Q004

Порови води в кватернер Благоевград

BG4G000000Q005

BG4G00000QN006

BG4G000000Q008
BG4G000000Q009
BG4G001QNPg010
BG4G000000N011

Оранжерии_гр. Петрич
ПБВ_1285_гр. Петрич
Зеленчукова борса_с. Кърналово
гр. Кресна
с. Дамяница
с. Долна Градешница
ПБВ_ВиК_Кресна_41510332
ПБВ_ВиК_Благоевград_0977
Росела АД _41520031

Промишлена зона_гр. Благоевград
ПБВ_ВиК_Благоевград_41510028
Порови води в кватернер Балканфарма-Дупница АД_41510323 +
Дупница
с. Крайници
с. Ябълково
с. Копиловци
Порови води в кватернер - Неоген
- Кюстендил
с. Шишковци
с. Пиперков Чифлик
Порови води в кватернер Разлог
с. Баня
Порови води в кватернер - Гоце
Делчев
гр. Гоце Делчев
Порови води в кватернер Неоген-Палеоген - Доспат
ПБВ_ВиК_Смолян_41510482
Порови води в неоген Струмешница
Неоген_гр. Петрич
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Да
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Не

Не
Не
Не
Не
Не
Не
Да
Не
Не

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Не
Да
Да

Пункт на НИМХ

Име на водно тяло

МП с превишения на
СК за подземни води
Сухоземни
екосистеми
Повърхностни водни
тела

Код на ПВТ

Наименование на район с установен
значим натиск от черпене (система)
или водовземане разположено в
непосредствена близост до рецептор

Рецептори с
установено или
очаквано
въздействие в
резултат от
водовземане

Да
Не
Да
Не
Не
Да
Не
Не
Не

Не Не Да Не
Да
Не
Не
Не
Не

Не
Не
Да
Не
Не

Да
Да
Да
Не
Не

Да
Не
Не
Да
Да

Не Не Не Да
Не Не Да Да
Не Да Да Не
Да Не Не Не
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BG4G000000N012

BG4G001PzC2021

Порови води в неоген Сандански
Пукнатинни води в Рилородопски метаморфити,
Южнобългарски гранити,
Калински плутон

BG4G001PtPz025

Пукнатинни води в Беласишки
метаморфити

BG4G001PtPz125

Пукнатинни води във Влахиноогражденско-малешевскоосоговскиметаморфити

Капатово ООД_41520043

2016

Не Не Не Не

м. Бачиново
(ПБВ_ВиК_Благоевград_41510102)
Не Не Да Не
ПБВ_ВиК_Петрич_41510494
Не Да Не Не
ПБВ_ВиК_Петрич_41510500_41510496 Не Да Не Не
ПБВ_ВиК_Петрич_41510503
ПБВ_ВиК_Благоевград_400460

Не Да Не Не
Не Не Да Не

ПБВ_ВиК_Кресна_0317

Не Да Не Не

Чрез понижение на надморската височина на водното ниво при ненарушено от
черпене филтрационно поле е прогнозирано въздействието от изменението на климата.
Въздействието е оценено, като пропорционално на изменението на подхранването на
ПВТ е намалена височината на водния стълб, измерена от долнището на ПВТ, при
безнапорни ПВТ или напора на водата в ПВТ, измерен от горнището на ПВТ, при
напорни ПВТ. Към момента само за 8 бр. ПВТ е определена „Надморска височина на
водно ниво (НВВН) при ненарушено от черпене филтрационно поле” и е прогнозирано
въздействието от изменението на климата. За останалите 9 бр. ПВТ от които се черпи
вода чрез вертикални водовземни съоръжения (до 10 % от водовземните съоръжения,
които не са концентрирани в един район и не отговарят на дефиницията за значим
натиск) ще бъде прогнозирано въздействието от изменението на климата след
определянето им на НВВН при ненарушено от черпене филтрационно поле
(Приложение 2.4.2.а).
За оценката на риска от не-постигане на добро химично състояние на ПВТ е
приложен комбиниран подход между резултатите от оценката на риска на базата на
определения в т. 2.3.1 и т. 2.3.2 значим точков и дифузен натиск и анализ на резултатите
от мониторинга на подземни води за периода 2010 - 2013 г. За анализ на резултатите от
проведения мониторинг на подземни води, за оценка на риска по химично състояние, са
използвани данните от мониторинга на химичното състояние за периода 2010 - 2013 г.
съгласно утвърдената национална програма, допълнени и с данни от собствен
мониторинг на титуляри на разрешителни по ЗВ и КР по ЗООС (Приложение 2.4.2.б).
Оценката на риска на базата на определения значим натиск от идентифицираните
точкови и дифузни източници на замърсяване в ПВТ се базира на следното:
когато сумата на повлияната площ от точкови източници превишава 33 %
от разкритата площ на съответното подземно водно тяло се счита, че
съществува риск от непостигане на добро състояние;
когато сумата на повлияната площ от дифузни източници превишава 75
% от разкритата площ на съответното подземно водно тяло се счита, че
съществува риск от непостигане на добро състояние.
Резултатите от направения анализ на риска за химичното състояние на ПВТ от
значимия точков и дифузен натиск показват, че няма ПВТ определени в риск от точкови
източници на замърсяване (фигура № 2.4.2.а), но са определени 9 броя ПВТ в риск от
дифузни източници на замърсяване (фигура № 2.4.2.б).
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Фигура № 2.4.2.б.

Общата оценка на риска за непостигане на добро химично състояние на ПВТ
показва, че за 9 от общо 38 броя ПВТ (фигура № 2.4.2.в.) съществува РИСК от
непостигане на целите за добро химично състояние на ПВТ, като резултатите от
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направената риск оценка са представени в Приложение 2.4.2.б и илюстрирани на Карта
2.4.2.а.
Фигура № 2.4.2.в.

Обща риск оценка на ПВТ по химично
състояние
24%
9 броя ПВТ "в риск"

76%

29 броя ПВТ " не в риск"

Оценката на риска за непостигане на добро количествено състояние на ПВТ в
резултат от водовземането от подземни води е извършена по одобрен подход „Натиск и
въздействие върху количественото състояние на подземните водни тела и подход за
оценка на риска подземните водни тела да не постигнат добро количествено състояние ”.
В основата на оценката на риска е оценката на натиска и въздействието от
черпенето на подземни води, а именно балансът планирано черпене-разполагаеми
ресурси, което застрашава спазването на целите на РДВ. При извършването на тази
оценка са взети предвид и водните количества, предвиждани от земеделците за
напояване на индивидуални стопанства в следващите 5 години, определени съгласно
проведено проучване. За количеството на подземните води, оценката на риска е
фокусирана върху:

-

Недопускане на влошаване на състоянието на подземните водни тела.
Постигане на добро количествено състояние на подземните водни тела.
Отговаряне на изискванията за защитени зони.
Количественото състояние на ПВТ, дефинирано в приложение V, 2. 1. 2 на
РДВ изисква оценка на риска дали:
Нивото на подземните води в ПВТ е такова, че разполагаемите ресурси не са
превишени от многогодишното черпене.
Промените в нивото на подземните води, в резултат от черпенето, предизвикват
временна или постоянна промяна в посоката на потока, включително на
ограничени територии, които могат да доведат до:
непостигане на целите за свързаните повърхностни водни тела;
значимо влошаване на състоянието на повърхностни водни тела;
значително увреждане на сухоземни екосистеми, зависещи пряко от ПВТ;
привличане (интрузия) на солени води или други замърсени води;

161

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”

План за управление на речните басейни на ЗБР (2016-2021 г.)

2016

непрекъсната и ясно определена антропогенна тенденция за промяна в посоката
на потока;
- нарушаване на естествените характеристики на ПВТ в района на мониторингови
пунктове;
ПВТ са разделени на 3 категории по отношение на риска да не постигнат
добро количествено състояние:

-

ПВТ за които няма риск.
ПВТ потенциално в риск (за ПВТ, определени потенциално в риск е извършено
допълнително характеризиране).
ПВТ в риск.
Окончателната оценка на риска за непостигане на добро количествено състояние
на ПВТ показва, че за 13 от общо 38 броя ПВТ (таблица № 2.4.2.б., фигура № 2.4.2.г. и
Карта 2.4.2.б.) съществува РИСК от непостигане на добро количествено състояние, като
информация за направената риск оценка (по отделните критерии описани в подхода) е
представена в Приложение 2.4.2.в.
Таблица № 2.4.2.б.
ПВТ за които ПВТ потенциално
няма риск, бр.
в риск, бр.
0

38

Окончателна оценка на
риска, бр.
Не е в риск

В риск

25

13

Фигура № 2.4.2.г.

Риск оценка на ПВТ по количествено
състояние
34%
13 броя ПВТ "в риск"

66%

25 броя ПВТ "не в риск"

162

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”

План за управление на речните басейни на ЗБР (2016-2021 г.)

2016

2.5. Значими проблеми в управлението на водите
Анализът показва, че най-голям дял за влошаване на състоянието на
повърхностните и подземните водни тела в Западнобеломорски район имат следните
значими проблеми:
2.5.1. Замърсяване на водите от заустване на непречистени битови отпадъчни
води от канализационни мрежи и неотговарящи на изискванията на Директива
91/271/ЕЕС пречиствателни станции за отпадъчни води на населените места
Резултатите от проведения мониторинг през периода 2010 – 2014 г. показват, че
25 % от повърхностните водни тела на територията на ЗБР са в по-лошо от добро
състояние по отношение на БЕК и основни физико-химични показатели, което означава,
че те изпитват пряко негативно въздействие от замърсяване с биогени (азот и фосфор)
или се наблюдават отклонения от установените норми за биологичните и
физикохимичните показателите, свързани с органично замърсяване. Канализационните
мрежи за отпадъчни води от населени места формират 80-90 % от общия товар за азот и
фосфор, както и свързаните с тях показатели за органично замърсяване (БПК и ХПК).
2.5.2. Заустване на индустриални отпадъчни води
Химичното замърсяване на повърхностните водни тела оказва пряко въздействие
върху тяхното екологично състояние/потенциал (по съдържанието на специфични
замърсители) и тяхното химично състояние (във връзка с наличието на приоритетни
вещества). Резултатите от проведения мониторинг през периода 2010 - 2014 г. показват,
че на територията на ЗБР 4,4 % от повърхностните водни тела са в лошо екологично
състояние, предизвикано от заустване индустриални източници като от тях са в лошо
екологично по съдържание на специфични замърсители повърхностни водни тела (2,7
%). Характерни специфични замърсители, които се установяват над определените СКОС
са мед (Cu), цинк (Zn) и цианиди. Приоритетни вещества, които предизвикват лошо
химично състояние са кадмий (Cd), олово (Pb) и никел (Ni). Основни източници на
замърсяване на повърхностните водни тела със специфични замърсители и приоритетни
вещества са отпадъчните води от индустриални емитери. Част от тях заустват
самостоятелно своите отпадъчни води, а друга част са включени в канализационните
системи за отпадъчни води на населените места.
2.5.3. Селско стопанство (земеделие и животновъдство)
При 5,5 % от повърхностните водни тела в териториалния обхват на ЗБР,
земеделието се явава причина за превишения на стойностите за нитратен азот (нитрати)
и орто фосфати. 3,3 % от повърхностни води са в риск да не постигнат заложените за тях
екологични цели вследствие на превишения по азот и фосфор от животновъдството. При
подземните води данните показват превишения по нитрати. В риск да не постигнат
поставените цели за опазване на околната среда – поради химично замърсяване са 24 %
от подземните водни тела в ЗБР.
2.5.4. Водовземане и изменение на оттока на повърхностните води/нивото
или дебита на подземните води
Прекомерното използване на вода от реки и язовири оказва значимо влияние
върху оттока на повърхностните води. Голямо влияние върху оттока в реката оказват
изградените деривационни МВЕЦ, при които се намалява значително естественото
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водно количество (до минимално допустимия отток – 10 % от средномногогодишното
водно количество) в участъка между водовземането и заустването обратно на отнените
водни количества. Тези участъци достигат в някои случаи до 10 km от реката. В
териториалния обхват на Западнобеломорски район 16 % от повърхностните води са
повлияни от водовземане и изградени деривационни МВЕЦ, което води до намаляване
на популациите и нарушаване на крайбрежните екосистеми, както и до намалено
самопречистване на водите.
Негативните последици от водовземането на подземни води се изразяват в
промяната на нивото на подземните води, предизвикващо временна или постоянна
промяна на посоката на потока (включително на ограничени територии), което може да
доведе до:
Непостигане на целите за повърхностните водни тела с идентифицирана
хидравлична връзка с ПВТ.
Не осигуряването на необходимото количество вода или водно ниво за поддържане
на сухоземните екосистеми зависещи от подземните води.
Нарушаване на естествените характеристики на ПВТ в района на мониторингови
пунктове.
2.5.5. Физични модификации
Физичните модификации са с цел предпазване от наводнения, развитие на
урбанизираните територии и водоснабдяване (промишлено, питейно, напояване и др.).
Тези модификации засягат местобитанията, които са от значение за биоразнообразието.
Към този вид натиск се отнася и укрепването на бреговете с цел защита от ерозия.
Изграждането/поддържането на съоръжения за защита и функциониращите миграционни
бариери в Западнобеломорски район оказват значимо въздействие върху 10 % от всички
повърхностни водни тела в Западнобеломорски район. В поречието на река Доспат не са
извършвани дейности по изземване на наносни отложения от коритото на реките.
В таблица № 2.5 са представени значимите проблеми в управлението на
повърхностните води в ЗБР и възможностите за тяхното решаване.
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Таблица № 2.5
Значим проблем в управлението на
повърхностните води в ЗБР

Възможности за решаване на проблема

Замърсяване на водите от заустване от
канализационни мрежи без пречистване и
пречиствателни станции за отпадъчни води на
населените места

•
Чрез разрешителен режим, съгласно Закона за
водите;
•
Програма от мерки в ПУРБ 2016 - 2021 г. и
контрол по изпълнението.

Заустване на промишлени отпадъчни води производството на стомана, енергетика (ТЕЦ)
леярска промишленост, електро и галванохимия, дървообработване, производство на
строителни материали, хранително-вкусова
промишленост – млекопреработване,
месопреработване, консервена промишленост,
вино и алкохолни напитки.

Селско стопанство – земеделие – торене и
препарати за растителна защита

Водовземане и изменение на оттока на
повърхностните води/нивото или дебита на
подземните води

Физични модификации (в т.ч и защита от
вредното въздействие на водите )

•
Чрез разрешителен режим, съгласно Закона за
водите;
•
Преразглеждане
на
разрешителните
и
актуализиране, с цел въвеждане на по-строги
ограничения;
•
Регламент
за
регистрацията,
оценка,
разрешаване и ограничаване на химични вещества –
REACH;
•
Прилагане на законодателството на ЕС за
регламентиращо търговията и употребарта на
пестициди, биоциди и ветеринарни лекарства;
•
Програма от мерки в ПУРБ 2016 - 2021 г. и
контрол по изпълнението
•
Със Заповед на Министъра на ОСВ и Заповед
на Министъра на ЗХ е утвърдена програма от мерки за
ограничаване и предотвратяване на замърсяването с
нитрати от земеделски източници в уязвимите зони.
•
Със Заповед РД-635/13.08.2013г. е утвърдена
програма за мониторинг на нитрати в повърхностни
води в Западнобеломорски район
•
Регламент
за
регистрацията,
оценка,
разрешаване и ограничаване на химични вещества –
REACH
•
Прилагане на законодателството на ЕС за
регламентиращо търговията и употребарта на
пестициди, биоциди и ветеринарни лекарства
•
Програма от мерки в ПУРБ 2016-2021 г. и
контрол по изпълнението
•
Чрез разрешителен режим, съгласно Закона за
водите
•
Преразглеждане
на
разрешителните
и
актуализиране, с цел по-устойчиво водовземане и
приоритетно водоснабдяване.
•
Програма от мерки в ПУРБ 2016 - 2021 г. и
контрол по изпълнението
•
Чрез разрешителният режим, по реда на ЗВ,
като се въвеждат задължителни смекчаващи мерки;
•
Програма от мерки в ПУРБ 2016 - 2021 г. и
контрол по изпълнението
•
Утвърдени РЗПРН; В процес е изготвянето на
ПУРН, съгласувано с ПУРБ - съставяне на карти на
РЗПРН, определяне на цели, разработване на ПоМ
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Значим проблем в управлението на
повърхностните води в ЗБР

Възможности за решаване на проблема

Замърсяване на водите от заустване от
канализационни мрежи без пречистване и
пречиствателни станции за отпадъчни води на
населените места

•
Чрез разрешителен режим, съгласно Закона за
водите;
•
Програма от мерки в ПУРБ 2016 - 2021 г. и
контрол по изпълнението.

Заустване на промишлени отпадъчни води производството на стомана, енергетика (ТЕЦ)
леярска промишленост, електро и галванохимия, дървообработване, производство на
строителни материали, хранително-вкусова
промишленост – млекопреработване,
месопреработване, консервена промишленост,
вино и алкохолни напитки.

Селско стопанство – земеделие – торене и
препарати за растителна защита

Водовземане и изменение на оттока на
повърхностните води/нивото или дебита на
подземните води

Физични модификации (в т.ч и защита от
вредното въздействие на водите )

•
Чрез разрешителен режим, съгласно Закона за
водите;
•
Преразглеждане
на
разрешителните
и
актуализиране, с цел въвеждане на по-строги
ограничения;
•
Регламент
за
регистрацията,
оценка,
разрешаване и ограничаване на химични вещества –
REACH;
•
Прилагане на законодателството на ЕС за
регламентиращо търговията и употребарта на
пестициди, биоциди и ветеринарни лекарства;
•
Програма от мерки в ПУРБ 2016 - 2021 г. и
контрол по изпълнението
•
Със Заповед на Министъра на ОСВ и Заповед
на Министъра на ЗХ е утвърдена програма от мерки за
ограничаване и предотвратяване на замърсяването с
нитрати от земеделски източници в уязвимите зони.
•
Със Заповед РД-635/13.08.2013г. е утвърдена
програма за мониторинг на нитрати в повърхностни
води в Западнобеломорски район
•
Регламент
за
регистрацията,
оценка,
разрешаване и ограничаване на химични вещества –
REACH
•
Прилагане на законодателството на ЕС за
регламентиращо търговията и употребарта на
пестициди, биоциди и ветеринарни лекарства
•
Програма от мерки в ПУРБ 2016-2021 г. и
контрол по изпълнението
•
Чрез разрешителен режим, съгласно Закона за
водите
•
Преразглеждане
на
разрешителните
и
актуализиране, с цел по-устойчиво водовземане и
приоритетно водоснабдяване.
•
Програма от мерки в ПУРБ 2016 - 2021 г. и
контрол по изпълнението
•
Чрез разрешителният режим, по реда на ЗВ,
като се въвеждат задължителни смекчаващи мерки;
•
Програма от мерки в ПУРБ 2016 - 2021 г. и
контрол по изпълнението
•
Утвърдени РЗПРН; В процес е изготвянето на
ПУРН, съгласувано с ПУРБ - съставяне на карти на
РЗПРН, определяне на цели, разработване на ПоМ

166

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”

