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РАЗДЕЛ 4
МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА
ПОВЪРХНОСТНИТЕ ВОДИ, ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ И
ЗОНИТЕ ЗА ЗАЩИТА
Член 8 на РДВ поставя изисквания за провеждане на мониторинг на
повърхностните и подземните води, както и на зоните за защита. Тези изисквания са
транспонирани в Раздел VIII на Закона за водите и Наредба № 1/11.04.2011 г. за
мониторинг на водите 31 . Програмите за мониторинг се планират в съответствие с
изискванията, определени в Приложение V на РДВ и Раздел VIII на Закона за водите.
Мониторинговите програми се разработват въз основа на резултатите от
характеризирането на басейновия район, включително типологизиране на
повърхностните води, анализ на антропогенния натиск и въздействие върху
повърхностните и подземните водни тела и оценка на риска същите да не постигнат
целите за качество, определени в чл. 4 от РДВ и Раздел III на Закона за водите.
Главната цел по отношение на мониторинга при разработването на ПУРБ 20162021 г. е подобряване на системата за мониторинг за осигуряване на информация с
достатъчно ниво на достоверност и прецизност, необходима за извършване на оценката
на състоянието на повърхностните и подземните водни тела, както и на зоните за
защита на водите.
Подобряването на мониторинговите програми, включени в ПУРБ 2016 – 2021 г.
е постигнато чрез:
планиране на нови мониторингови пунктове (актуализиране на
мониторинговата мрежа по отношение на антропогенен натиск и
състояние на водните тела);
мониторинг на допълнителни елементи за качество в досега действащите
пунктове;
ползване на методи за мониторинг с подобрени технически
спецификации и характеристики, отговарящи на изискванията на Раздел
ІІІ, чл. 84 от Наредбата № 1 за мониторинг на водите и Директива
2009/90/ЕО за определяне на техническите спецификации за химически
анализ и мониторинг на състоянието на водите (повишаване на
достоверността на анализите) и на оценката на състоянието;
групиране на повърхностните водни тела по типове за целите на оценка
на състоянието и за целите на програмите за мониторинг (постигане на
икономическа ефективност и целесъобразност на програмите за
мониторинг);
подобряване на класификационните резултати.

31

http://www5.moew.government.bg/wp-content/uploads/filebase/Water/Legislation/Naredbi/Naredba_1_za_monitoring.pdf
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Стремежът е да бъдат преодолени пропуските по отношение на мониторинга на
приоритетните и специфични вещества, тъй като понастоящем не всички могат да
бъдат мониторирани.
Програмите за мониторинг на повърхностни и подземни води в настоящия ПУРБ
са планирани въз основа на актуализация на характеристиките на басейновия район
(спрямо ПУРБ 2010-2015г.): промяна на типологията на повърхностните води,
обособяване на повърхностите водни тела, които са предназначени за питейно-битово
водоснабдяване и са определени като зони за защита на водите, промяна в броя и
очертанията на подземните водни тела (дефрагментация) промяна на
класификационната система за оценка на състоянието на повърхностните и подземните
водни тела, актуализация на антропогенното въздействие и натиск и оценката на риска.
Въз основа на резултатите от прегледа на антропогенния натиск и въздействие и
резултатите от проведения контролен и оперативен мониторинг, е извършена оценка на
състоянието на повърхностните и подземните водни тела.
В сравнение с ПУРБ 2010–2015г., към настоящия момент е постигнат напредък
по отношение на ползваните подходи и методологии за оценка на състоянието (въз
основа на данните от мониторинг) при повърхностните и подземните водни тела и при
зоните за защита на водите. Някои от тези подходи и методологии са резултат на
научно-приложни разработки, а други са одобрени и се прилагат едновременно от
всички Басейнови дирекции при разработването на ПУРБ 2016-2021г.
4.1. Мониторинг и оценка на състоянието на повърхностните води
Мониторингът на повърхностни води се изпълнява с цел да осигури цялостна и
изчерпателна информация за всички елементи за качество, необходими за извършване
на следните дейности от управлението на водите:
оценка на антропогенния натиск;
оценка на въздействието върху повърхностните водни тела;
потвърждаване на оценката на риска за непостигане на целите;
оценка екологичното и химично състояние на повърхностните водни
тела;
разработване на бъдещи програми за мониторинг;
оценка на ефекта от прилаганите програми от мерки за подобряване или
предотвратяване влошаване на състоянието;
идентифициране на причините, поради които водните тела няма да
постигнат поставените цели;
оценка на съответствието със стандартите и целите на защитените зони.
4.1.1. Програма за мониторинг за повърхностните води
Програмите за мониторинг на повърхностни води се разработват съгласно чл.
169, ал. 2 от Закона за водите.
Планирането на мрежите и програмите за мониторинг на повърхностните води е
регламентирано в следните нормативни документи:
182

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”

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

2016

РДВ, Приложение V;
Директива относно качеството на водите, предназначени за консумация
от човека (98/83/ЕС);
Директива за опазване на водите от замърсяване с нитрати от
селскостопански източници (91/676/ЕИО);
Ръководство № 7 Мониторинг на води към РДВ;
Ръководство за докладване по РДВ през 2016 г.;
Наредба № 1/2011 г. за мониторинг на водите;
Наредба № 2/2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от
земеделски източници32;
Наредба № 12/2002г. за качеството на повърхностните води,
предназначени за питейно-битово водоснабдяване33.
Програми за контролен мониторинг на повърхностните води
Програмите за контролен мониторинг на повърхностните води се разработват
въз основа на:
определената типология на водните тела и определените специфични
референтни условия;
определените граници на повърхностните водни тела в рамките на
определените типове;
анализ на въздействието от човешка дейност върху състоянието на
водните тела;
анализ на данните от наблюденията върху биологични, физикохимични,
химични параметри на екологичното и химично състояние.
Целта на програмите е:
допълване и утвърждаване валидността на процедурата за оценка на
въздействието;
ефективно и ефикасно проектиране на бъдещи програми за мониторинг;
оценка на дългосрочните промени в естествените условия;
оценка на дългосрочните промени, които са резултат от широко
разпространени човешки дейности;
широкообхватна информация за повърхностни водни тела, които
пресичат териториалната държавна граница;
за оценка на намаляване на замърсяването с приоритетни вещества, както
и оценка на прекратяване и постепенното преустановяване на емисиите
на приоритетни опасни вещества;
за оценка на дългосрочния анализ на тенденциите на приоритетните
вещества, които са склонни към натрупване в седименти и/или биота;

32
33

http://www5.moew.government.bg/?page_id=24252
http://www5.moew.government.bg/?page_id=24252
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програмите за контролен мониторинг на повърхностни води за периода
на ПУРБ 2010-2015 г. са включени в Заповед № РД-715/02.08.2010 г. на
Министъра на околната среда и водите.
Програми за оперативен мониторинг на повърхностните води
Оперативен мониторинг се провежда в следните случаи:
за повърхностни водни тела, оценени в различно (по-лошо) от добро
екологично и/или в лошо химично състояние, както и за оценка на всички
изменения в това състояние, които са резултат от прилагането на
програми от мерки;
за водни тела, които в резултат на оценка на въздействието или в резултат
на данни от контролен мониторинг са определени като изложени на риск
от непостигане на екологичните цели;
за водни тела, в които се заустват замърсители от списъка на
приоритетните вещества.
В програми за оперативен мониторинг се включват следните показатели и
параметри:
параметри, показателни за биологичния елемент за качество или
елементи, които са най-чувствителни на натиска, на който са изложени
водните тела;
всички зауствани приоритетни и приоритетно опасни вещества и други
замърсители, зауствани в значими количества;
параметри, показателни за хидроморфологичния елемент за качество,
най-чувствителен на идентифицирания натиск.
Програмите за оперативен мониторинг на повърхностни води за периода на
ПУРБ 2010 – 2015 г. са включени в Заповед № РД-715/02.08.2010 г. на Министъра на
ОСВ. След преразглеждане на натиска и въздействието през 2012 г., в
Западнобеломорски район се изпълняват актуализирани програми за оперативен
мониторинг на повърхностни води, съгласно Заповед № РД-182/26.02.2013 г.
(отменяща Заповед № РД-715/02.08.2010 г. на Министъра на ОСВ).
Програми за проучвателен мониторинг на повърхностните води
Проучвателен мониторинг се изпълнява, когато:
причината за превишенията на екологичните стандарти е неизвестна;
контролният мониторинг показва, че няма вероятност целите за опазване
на околната среда да бъдат постигнати и все още не е започнал
оперативен мониторинг с цел проверка на причините, поради които
водното тяло или водните тела няма да постигнат определените цели;
за уточняване на величината и въздействието на случайно замърсяване;
през периода на ПУРБ 2010 – 2015 г. е възлагано изпълнение на
проучвателен мониторинг след подадени сигнали за замърсяване на река
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Драговищица при границата с Република Сърбия, река Струма при с.
Вълково, река Струмешница при границата с Република Македония,
язовир Пчелина и язовир Доспат.
Програми за мониторинг за съдържанието на нитрати и на еутрофикацията
на водите
Програмите се изпълняват в съответствие с изискванията на Наредба №2 от
2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници.
Информацията, получена от провеждане на този мониторинг служи за:
определяне на съдържанието на нитрати във водите, използвани за
напояване;
преглед на нивата на еутрофикацията в повърхностните води;
оценка на ефекта от изпълнението на програми от мерки за ограничаване
и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници;
за разработване и прилагане на допълнителни мерки или предприемане
на засилени действия за опазване на водите от замърсяване с нитрати от
земеделски източници.
Изпълнението на тези програми е съгласно Заповед № РД-635/13.08.2013 г. на
Министъра на ОСВ за период от една година - от м. август 2013 г. до м. юли 2014 г.
Изследваните показатели са съдържание на: нитрати (NO3) и ортофосфати (PO4) за реки
с честота 12 пъти годишно и нитрати (NO3), общ фосфор, Хлорофил-а и прозрачност
(Диск на Секки) за язовири и езера с честота 4 пъти годишно.
Програма за хидрометричен мониторинг на повърхностните води
Програмата за хидрометричен мониторинг на повърхностните води в
Западнобеломорски район се изпълнява от НИМХ-БАН съгласно чл. 171, ал. 2, т. 2 от
Закона за водите. В Западнобеломорски район са разположени общо 44 хидрометрични
станции на НИМХ за измерване на отток на реките (водно количество) и 52
валежомерни, синоптични и климатични станции. Разположението на тези пунктове за
мониторинг на количествените елементи не винаги съвпада с разположението на
пунктовете от програмите за мониторинг на качествените елементи на повърхностните
води.
Програми за собствен мониторинг и мониторинг, изпълняван от РИОСВ за
обекти, заустващи отпадъчни води
Резултатите от провеждан собствен мониторинг на титуляри на издадени
разрешителни за водовземане и ползване на повърхностни водни обекти се използват
при оценка на натиска и неговото въздействие върху състоянието на повърхностните
водни тела, за оценка на риска от непостигане на екологичните цели и за контрол и
превенция на замърсяването.
За оценка на натиска върху повърхностните води за периода 2010 - 2014 г. са
използвани данни от проведен контролен мониторинг на обектите в
185
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Западнобеломорски район, формиращи отпадъчни води и заустващи във водни обекти,
включени в „Контролно-информационната система за състоянието на отпадъчните
води” на ИАОС.
Разработване/актуализация на програмите за мониторинг (честота и
показатели) на повърхностни води в ПУРБ (2016 – 2021 г.)
За целите на настоящия ПУРБ (2016 – 2021 г.) са извършени следните значими
промени в дейностите по управление на повърхностните води:
актуализация на типологията на повърхностните водни тела (Раздел 1 от
настоящия документ);
актуализация на повърхностните водни тела, като са обособени нови 63
броя повърхностни водни тела, предназначени за питейно-битово
водоснабдяване. В резултат е увеличен общия брой на повърхностните
водни тела в Западнобеломорски район на 183 и са променени техните
граници (Раздел 1 от настоящия документ);
актуализиран преглед на значимия натиск и актуализирана оценка на
риска за всички 183 повърхностни водни тела в Западнобеломорски
район (Раздел 2 от настоящия документ);
актуализиран Регистър на зони за защита на водите в Западнобеломорски
район (представен в Раздел 3 от настоящия ПУРБ).
Осъществяването на тези дейности е основание за преразглеждане и
актуализация на всички програми за мониторинг на повърхностните води, които ще се
изпълняват по време на прилагането на ПУРБ (2016 – 2021 г.).
При актуализацията на програмите за мониторинг е използвано „Ръководството
за разработване на програми за мониторинг и Критерии за избор на пунктове за
мониторинг”34
Актуализация на програмите за контролен мониторинг на повърхностни
води
В актуализираните програми за контролен мониторинг на повърхностните води в
Западнобеломорски район в ПУРБ (2016 – 2021 г.) са включени следните параметри :
параметри, показателни за всички биологични елементи за качество;
параметри, показателни за всички хидроморфологични елементи за
качество;
параметри, показателни за всички основни физикохимични елементи за
качество;
замърсители от списъка на приоритетните вещества, които се изпускат в
съответното водно тяло, като за устия на реки и трансгранични водни
тела се наблюдават всички приоритетни вещества

34
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други специфични замърсители, които се заустват в значими количества в
съответното водно тяло.
Програмите за мониторинг на приоритетните вещества в настоящия ПУРБ (2016
- 2021 г.) са разработени в съответствие с изискванията на Директива 2013/39/ЕС за
изменение на директиви 2000/60/ЕО и 2008/105/ЕО по отношение на приоритетните
вещества в областта на политиката по води, транспонирана в Наредба за стандарти за
качество на околната среда (СКОС) за приоритетни вещества (ПВ) и някои други
замърсители (втора редакция) 35 . Във всички пунктове от програмите за контролен
мониторинг са включени приоритетните вещества с преразгледани СКОС (вещества с
номера 2, 5, 15, 20, 22, 23 и 28 в Приложение № 2, част А от актуализираната Наредба
за стандарти за качество на околната среда). Този мониторинг стартира от 22.12.2015 г.
Програмите за мониторинг на приоритетни вещества в настоящия ПУРБ са разработени
за трите вида матрици – вода, седимент и биота.
Веществата, за които са разработени програми за мониторинг в биота са
посочените в Директива 2013/39/ЕС – вещества с номера 5, 15, 16, 17, 21 и 28 в
Приложение № 2, част А от актуализираната Наредба за стандарти за качество на
околната среда (СКОС).
Веществата, за които са разработени програми за мониторинг в седимент са
посочените в Директива 2013/39/ЕС – вещества с номера 2, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 20,
21, 28 и 30 в Приложение № 2, част А от актуализираната Наредба за стандарти за
качество на околната среда (СКОС).
Пунктовете за мониторинг на седимент и биота, които са включени в тези
програми за мониторинг са съгласувани между БД „ЗБР” и изпълнителите на научноприложна разработка „Проучване и оценка химичното състояние на повърхностните
води“. Мониторинг на приоритетни вещества, склонни към натрупване в седименти
и/или флора, се извършва с цел дългосрочен анализ на тенденциите на концентрациите
на тези вещества, съгл. чл. 3. (1) на Наредбата за СКОС. Веществата, включени в т.нар.
Списък за наблюдение – Watch List към Директива 2013/39/ЕС не са обект на
настоящите програми за мониторинг. Програми за мониторинг за тези вещества ще
бъдат изпълнявани след 22.12.2018 г.
При избора на честота за провеждане на контролния мониторинг на
екологичното и химично състояние на повърхностните води в Западнобеломорски
район е спазено изискването на т. 1.3.4 на Приложение V от РДВ за достигане на
приемливо ниво на достоверност и прецизност. Избират се честоти на мониторинга,
съобразени с променливостта на параметрите, получени в резултат на естествени и
предизвикани от човека състояния. Времето на изпълнение на мониторинг се избира с
цел свеждане до минимум на въздействието на сезонните изменения на резултатите и
следователно, гарантиране, че резултатите отразяват промените във водния обект,
възникнали вследствие промени от антропогенен натиск. За периода на изпълнение на
контролен мониторинг се прилагат минималните честоти от таблица № 4.1.1.а., по
отношение на всички посочени параметри.
35
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Таблица № 4.1.1.а. Честота на изпълнение на контролен мониторинг
Езера/
Елементи за качество

Реки
язовири

БИОЛОГИЧНИ
Фитопланктон **

6 месеца

6 месеца

Друга водна флора

3 години

3 години

Макробезгръбначни

3 години

3 години

Риби

3 години

3 години

ХИДРОМОРФОЛОГИЧНИ
Непрекъснатост

6 години

Хидрология *

непрекъснат

1 месец

Морфология

6 години

6 години

Температурни условия

3 месеца

3 месеца

Кислороден режим

3 месеца

3 месеца

Соленост/електропрово-

3 месеца

3 месеца

Биогенни условия

3 месеца

3 месеца

Киселинно-алкална

3 месеца

3 месеца

Други замърсители

3 месеца

3 месеца

Приоритетни вещества

1 в месеца/матрица вода

1 в месеца/матрица вода

Приоритетни вещества

1 в година/матрица биота

1 в година/матрица биота

Приоритетни вещества

1 на 3 години/матрица седимент

1 на 3години /матрица
седимент

ФИЗИКОХИМИЧНИ

димост

реакция

Програмата за контролен мониторинг на повърхностните води от категориите
„реки” и „езера” за ПУРБ (2016 – 2021 г.) за Западнобеломорски район е представена в
Приложение 4.1.1.а.
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Мрежата с пунктовете за контролен мониторинг на повърхностни води е
представена на Карта 4.1.1.а.
Програмата за контролен мониторинг на приоритетни вещества в матрици
седимент и биота е представена в Приложение 4.1.1.б.
Мрежата с пунктовете за контролен мониторинг на приоритетни вещества в
матрици седименти и биота е представена на Карта 4.1.1.б.
Актуализация на програмите за оперативен мониторинг на повърхностни
води в ЗБР
Актуализираните програми за оперативен мониторинг на повърхностни води в
ПУРБ (2016 – 2021 г.) са разработени за следните случаи:
за повърхностни водни тела, в които е установен значим натиск, водещ до
влошаване на тяхното екологично и/или химично състояние.
за определяне на състоянието на водни тела, за които съществува риск да
не постигнат целите, определени за тях.
за оценка на измененията в състоянието на водни тела, към които са
приложени програмите от мерки – оценка на ефективността на
програмите от мерки.
в таблица № 4.1.1.б. са представени индикативни показатели, включени в
актуализираните програми за оперативен мониторинг.
Таблица № 4.1.1.б. Показатели за оперативен мониторинг
Индикативни показатели в програми за
оперативен мониторинг на повърхностни водни
тела

Индикативни показатели в програми за
оперативен мониторинг на повърхностни водни
тела

от категория „реки”

от категория „езера”

Биогенно замърсяване (непречистени БОВ от
населени места):

Биогенно замърсяване (непречистени БОВ от
населени места):
- БЕК фитопланктон и макрофити;

- БЕК макрофити и фитобентос;
- основни физикохимични параметри (биогени) и
(кислороден режим);

- основни физикохимични параметри (биогени) и
(кислороден режим);

Органично замърсяване:

Органично замърсяване:

- БЕК макрозообентос и фитобентос;

- БЕК фитопланктон и макрофити;

-основни физикохимични показатели (кислороден
режим), общ органичен въглерод ;

-основни физикохимични показатели (кислороден
режим), общ органичен въглерод;

Хидроморфологичен натиск:

Хидроморфологичен натиск:

-различни БЕК – макрофити, риби, фитобентос,
индикативни за съответния хидроморфологичен

-различни БЕК, индикативни за съответния
хидроморфологичен елемент (макрозообентос,
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елемент;

иби, макрофити);

-подкрепящи основни физикохимични показатели
(кислороден режим);

-подкрепящи основни физикохимични показатели
(кислороден режим);

-хидроморфологични елементи за качество –
непрекъстаност на реката, динамика и режим на
оттока

-хидроморфологични елементи за качество –,
динамика и режим на оттока

Заустване на приоритетни вещества и
специфични замърсители:

Заустване на приоритетни вещества и
специфични замърсители:

-веществата, които се очаква да бъдат изпуснати
във водното тяло;

-веществата, които се очаква да бъдат изпуснати
във водното тяло;

-основни физикохимични показатели (кислороден
режим), общ органичен въглерод ;

- основни физикохимични показатели (кислороден
режим), общ органичен въглерод ;

-индикативният БЕК (макрозообентос);

-индикативният БЕК (макрозообентос);

-Биота – Риби и Мекотели

- Биота – Риби и Мекотели

При избора на честота за провеждане на оперативния мониторинг на
екологичното и химично състояние на повърхностните води в Западнобеломорски
район е спазено изискването на т. 1.3.4 на Приложение V от РДВ за достигане на
приемливо ниво на достоверност и прецизност по отношение на всички посочени
параметри. Избират се честоти на мониторинга, съобразени с променливостта на
параметрите, получени в резултат на естествени и предизвикани от човека състояния.
Времето на изпълнение на мониторинг се избира с цел свеждане до минимум на
въздействието на сезонните изменения на резултатите и следователно, гарантиране, че
резултатите отразяват промените във водния обект, възникнали вследствие промени от
антропогенен натиск:
честотата на оперативен мониторинг на физикохимичните параметри и
специфичните замърсители във всеки пункт е 4 пъти годишно;
честотата на мониторинга на приоритетните вещества в програмите за
оперативен мониторинг е същата, както честотата за тези вещества в
програмите за контролен мониторинг за съответните матрици;
честотата на индикаторните БЕК в пунктовете за хидробиологичен
мониторинг е в съответствие с Ръководството за мониторинг на
повърхностните води, Раздел „Хидробиологичен мониторинг“;
честотата на хидроморфологичния мониторинг е в съответствие с
„Ръководство за разработване на програми за хидроморфологичен
мониторинг реки” 36.

36
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Актуализираните програми за мониторинг на повърхностните води са
разработени в табличен формат, съгласувани и еднакви за четирите БД.
Всяка тематична мрежа за мониторинг на повърхностни води в
Западнобеломорски район (пунктове от програмите за мониторинг) е представена в
настоящия ПУРБ (2016 - 2021г.) на карта, в съответствие с изискванията на чл. 157, т. 4
от Закона за водите.
Програмата за оперативен мониторинг на повърхностните води от категориите
„реки” и „езера” в настоящия ПУРБ (2016 – 2021 г.) за Западнобеломорски район е
представена в Приложение 4.1.1.в.
Мрежата с пунктовете за оперативен мониторинг на повърхностни води е
представена на Карта 4.1.1.а.
Програмата за хидробиологичен мониторинг на повърхностните води е
представена в Приложение 4.1.1.г.
Мрежата с пунктовете за хидробиологичен мониторинг на повърхностни води е
представена на Карта 4.1.1.в.
Програми за проучвателен мониторинг
Западнобеломорски район за ПУРБ (2016 – 2021г.)

на

повърхностни

води

в

Към момента на разработване на настоящия Раздел 4 на ПУРБ (2016 - 2021г.) не
са приключили дейностите по изпълнение на научно-приложна разработка
„Актуализиране на типологията и класификационната система за оценка на
повърхностните водни тела категории „река”, „езеро” и „преходни води”, резултатите,
от която ще дадат информация за наличието на инвазивни видове (флора и фауна) в
повърхностните води в Западнобеломорски район, след което ще бъдат разработени
програми за проучвателен мониторинг за картиране на разпространението и оценка на
натиска на тези видове върху екологичното състояние на повърхностните води.
Резултатите от цитираната научно-приложна разработка ще могат да се
използват за разработване и изпълнение на проучвателен мониторинг, с цел определяне
на реки или участъци от реки - зони за естествено размножаване на рибни видове,
които да бъдат защитени от хидроморфологичен натиск.
При подадени сигнали за инциденти със замърсяване на води, БД „ЗБР”
съвместно със съответните РИОСВ и РЛ на ИАОС ще продължава да възлага и
изпълнява проучвателен мониторинг за установяване на източниците, интензивността и
обхвата на разпространението на настъпилото замърсяване, както и оценка на ефекта от
предприетите дейности по неговото отстраняване.
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Технически характеристики и стандартизирани методи за анализ и
мониторинг на състоянието на повърхностните води
Методите на анализ на приоритетните вещества и специфични замърсители,
както и границите на количествено определяне на ползвания метод по Регионални
лаборатории към ИАОС, са показани в Приложение 4.1.1.д към настоящия раздел.
Същите са ползвани за оценка на химичното/екологично състояние на повърхностните
води за изпълнявания в периода 2010 - 2014 г. мониторинг.
В случаите, когато методите за анализ на дадено вещество са с различни граници
на количествено определяне, за оценката на химичното състояние на ниво
мониторингов пункт са използвани резултатите от метода с най-висока граница на
количествено определяне.
За целите на оценка на химичното/екологично състояние, при резултати под/ или
на границата на количествено определяне на метода е приложен Подход за използване
резултатите, под границата на количествено определяне на метода на анализ,
неотговарящи на изискването на Директива 2009/90/ЕО /( чл.84 от Наредба
1/11.04.2011 за мониторинг на водите)(като част от Подхода за класификация на
химичното състояние на повърхностните води)37.
През 2015 г. ИАОС е оптимизирала начина си на работа и след въвеждане на
нова апаратура/от по-висок аналитичен клас в лабораториите за анализ на води е
разработила методи за анализ на приоритетните вещества диурон и изопротурон, както
и на линурон - специфичен замърсител. За същите от 2016 г. в БД постъпват резултати
от анализ.
След 2015 г. за химичните елементи и вещества:
- Живак – с граница на определяне 0,01 µg/l във води;
- Органохлорни пестициди (ОСР) – алдрин, диелдрин, ендрин, изодрин, общо
ДДТ, пара-пара-ДДТ, ендосулфан, хексахлороциклохексан;
- Полиароматни въглеводороди (РАН) – антрацен, флуорантен, нафталин и
бензо(а)пирен;
- Хлорбензени – хексахлоробензен и пентахлоробензен;
- Полихлориранибифенили (РСВ),
постигнатите граници на количествено определяне, отговарят на изискването за
минимални критерии за прилаганите методи за анализ, съгласно чл. 84 от Наредба № 1/
11.04.2011 г. за мониторинг на водите/ чл. 4 на Директива 2009/90/ЕС/, с изключение на
бензо(а)пирена. Методите за анализ на приоритетните вещества/специфични
замърсители и границите им на количествено определяне, които се прилагат в момента,
както и за планирания в периода 2016-2021 г. мониторинг са представени в табличен
вид в Приложение 4.1.1.е.
В допълнение, водните проби за анализ на приоритетните вещества и
специфични замърсители се разпределят в лабораториите на ИАОС, така че да се
изпълняват нормативните изисквания на чл. 84 от Наредба № 1/ 11.04.2011 г. за
мониторинг на води.
37
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Приложение

4.1.1.ж.

е

представена

честотата

на

2016
мониторинг

и

индикативността на всички БЕК.
4.1.2. Оценка на екологичното състояние на повърхностните води
Оценката на екологичното състояние и екологичния потенциал на
повърхностните водни тела в Западнобеломорски район се извършва по типово
специфични класификационни системи съгласно Глава 5 „Класифициране и
представяне на състоянието на повърхностните води“ и Приложения 4, 5, 6, и 7 към
чл. 12 и стандарти за качество за специфични замърсители, химични елементи и други
вещества съгласно Приложение № 7 от Наредба Н-4/2013 г. за характеризиране на
повърхностните води38.
За изготвяне на оценката на екологичното състояние е приложен утвърден на
национално ниво „Общ подход за оценка на екологичното състояние и екологичния
потенциал на повърхностните водни тела в Република България” 39 и Концепция за
определяне на добър екологичен потенциал в България40.
В подхода е разписано ползването на редиците от данни и статистическия метод
на тяхното обработване.
Към момента не е разработена и приета методика за оценка на
хидроморфологичните елементи за качество (хидроложки режим, непрекъснатост,
морфологични условия). В периода на прилагане на вторите ПУРБ ще бъде разработена
такава методика въз основа на събраната допълнителна информация от заложения за
изпълнение контролен мониторинг на езера и реки, включващ всички
хидроморфологични показатели. В тази връзка в ПУРБ е предвидена мярка
„Разработване на методика за оценка на хидроморфологичните елементи за качество
като част от оценката на екологичното състояние и потенциал”, която да се изпълни в
периода на действие на ПУРБ(2016-2021).
Методиката ще е съобразена със следните стандарти:
EN 14614:2005 Качество на водата - Ръководство за оценка на
хидроморфологичните характеристики на реки (Water Quality - Guidance standard
for assessing the hydromorphological features of rivers).
EN 15843:2010 Качество на водата – Ръководство за определяне на степента на
модификация на речната хидроморфология(Water Quality – Guidance standard on
determining the degree of modification of river hydromorphology)
Процесът на определяне на
екологичния потенциал (ЕП) при
силномодифицираните водни тела (СМВТ) в Западнобеломорски район за целите на
настоящия ПУРБ следва общите правила за класифициране на водните тела,
дефинирани при определянето на екологичното състояние (ЕС) на естествените водни
тела, съгласно типово-специфичната класификационна система в Глава 5
38
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„Класифициране и представяне на състоянието на повърхностните води“ и
Приложения 4, 5, 6, и 7 към чл. 12 от Наредба Н-4/2013 г. за характеризиране на
повърхностните води. Във връзка с оценката на екологичния потенциал на СМВТ/ИВТ
в приетата класификационната система за БЕК е разработена отделна скала само за
рибна фауна в реки. За останалите елементи за качество скалите за оценка на ЕС и ЕП
съвпадат (макрофити) или не са разработени (фитобентос, фитопланктон,
макрозообентос).
Класифицирането на ЕП е извършено в съответствие със специфичните
характеристики на конкретните типове повърхностни водни тела. Поради трайните
хидроморфологични изменения при СМВТ, извършени със стопанска цел, за определени
елементи за качество референтните условия (отлично състояние) не могат да бъдат
достигнати. Затова при СМВТ се дефинира максимален екологичен потенциал (МЕП),
който съответства на максималните стойности за съответните елементи за качество, които
могат да бъдат постигнати без да се допуска съществено промяна в начина на ползване на
модифицираното водното тяло.
След влизане в сила на втория ПУРБ на ЗБР 2016-2021г., ще се пристъпи към
прилагане на нов подход за оценка на ЕП – т.нар. Подход за определяне на екологичния
потенциал 41 който е разработен в рамките на изпълнението на научно-приложна
разработка „Интеркалибриране на методите за анализ на биологичните елементи за
качество (БЕК) за типовете повърхностни води на територията на България,
съответстващи на определени общи европейски типове в Географските групи за
интеркалибрация“. В подхода е представена подробна информация за
идентифицираните смекчаващи мерки във връзка с различните форми на
хидроморфологичен натиск и тяхното въздействие при отделните групите СМВТ,
предизвикани от ползването им за стопански цели. Представена е чувствителността на
отделните БЕК към този натиск, като за целите на определяне на ДЕП и МЕП
въздействието е разделено в 4 степени, съответстващи на очакваните промени в
състоянието на БЕК. За всяка от мерките е представена подробна информация за
очаквания екологичен ефект, индикативните БЕК, възможния негативен ефект върху
ползването и примери за конкретни действия при реализиране на „смекчаващите”
мерки. Представени са алгоритъм и програма за прилагане на подхода за
„смекчаващите“ мерки при определяне на екологичния потенциал в България в периода
на втория ПУРБ. Представеният подход за определяне на ДЕП и оценката на
екологичния потенциал е съобразен с постигнатите до момента резултати от Група
ДЕП към Работна група Екостат. Планира се процесът на разработване на общия
подход за ДЕП в ЕС да завърши до края на 2017 г., за да могат резултатите от него да се
използват при подготовката на третия ПУРБ. Прилагането на този подход ще следва
насоките, включени в „Ръководство за определяне на СМВТ и прилагане на
изискванията за определяне на ДЕП” –разгледано в Раздел 1 на настоящия ПУРБ на
ЗБР 2016-2021г. Важно е да се отбележи, че през периода на действие на настоящия
ПУРБ на ЗБР 2016-2021г. ще бъде проведен проучвателен мониторинг за ДЕП, за да

41
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може в бъдеще да бъде приложен Прага – подхода за оценка на ЕП в различните групи
СМВТ.
При оценката на анализираните специфични замърсители, които са компонент
на екологичното състояние, е използвана „Методология за начина на ползване на
определените фонови концентрации при оценка на екологичното и химично състояние
на повърхностни водни тела“ 42. Индикативните фонови концентрации са изведени в
рамките на изпълнение на научно-приложна разработка „Проучване и оценка на
химичното състояние на повърхностните води” и са част от национално съгласувания
„Подход за определяне на фонови концентрацииза химични елементи”43.
Всяка страна-членка трябва да приеме подход, по който се идентифицират и
приоритизират специфичните замърсители, които представляват съществен риск за човека
и водната околна среда. Този подход се използва през определен период от време за да се
актуализира списъка от специфични замърсители в зависимост от новите замърсители,
навлизащи във водната околна среда, както и новите новите свойства, които трябва да се
имат впредвид.
В рамките на научно-приложна разработка „Определяне на стандарти за
качество за химичното състояние на повърхностните води” , финансирана и
изпълнена по Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013г. за целите на първите
ПУРБ 2010-2015г. е приложен общ подход за идентифициране на основни и
специфични замърсители, който се базира на прилагане на методологията COMMPS
(Combined Monitoring-based and Modelling-based Priority setting Scheme), предложена от
работна група към Fraunhofer-Institut, Umweltchemie und Ökotoxikologie, Германия и
методология за избор на специфични замърсители, предложена от работна група EU
IMPRESS към Европейската комисия, 2003 г. Взети са в предвид и насоките в Technical
Guidance Documents №3.
Класификацията на замърсителите се базира на:
Проучване на цялата налична информация за източниците на замърсяване,
миграцията им в околната среда и физико-химичното им поведение в околната
среда, с цел да се идентифицират тези от тях, които попадат във водните обекти
в районите за басейново управление и влияят върху химичното им състояние;
Данни за замърсителите на базата на провеждания мониторинг т.е оценка на нивото
на разпрострaнението им в околната среда, данни за производството и употребата
им;
Устойчивост, биоакумулация, токсичност на разглежданите замърсители.

Оценката на екологичното състояние на повърхностните водни тела се основава
на набор от данни от изпълнен хидробиологичен мониторинг на БЕК, анализ на
физикохимични показатели, поддържащи БЕК, група специфични замърсители,
определени на национално ниво, както и отчетени хидроморфологични изменения.
Наличието на дълга редица от данни дава възможност за по-високо ниво на
достоверност на екологичната оценка.
При извършване на оценката на екологичното състояние/потенциал на
повърхностните водни тела в Западнобеломорски район са използвани данни от
42
43
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проведен мониторинг за периода на ПУРБ 2010 – 2015 г. от всички видове програми за
мониторинг, както и данни от проведени и приключили в същия период научноприложни разработки и дейности.
За оценка на екологичното състояние на повърхностни водни тела в
Западнобеломорски район, за които липсват мониторингови данни, е използван Подход
за групиране на повърхностни водни тела за целите на мониторинга и за целите на
оценка на екологичното и на химичното състояние Приложение 4.1.2.а Такава
процедура е в съответствие с Ръководство № 3 „Анализ на натиска и въздействието”
към РДВ. Оценката на състоянието на такива водни тела е направена на база данните от
мониторинг проведен само за избрано пилотно водно тяло. Тази оценка е съотнесена по
аналогия за две или повече групирани водни тела, при задължително спазване на
критериите, описани в подхода.
При оценка на екологичното състояние по отношение на специфични замърсители и
при оценка на химичното състояние по отношение на приоритетни вещества, когато
данните от проведения мониторинг са под границата на количествено определяне на
метода за анализ и не отговарят на изискванията на Директива 2009/90/ЕК (чл. 84 от
Наредба 1/11.04.2011 г. за мониторинг на водите) е използван утвърден на национално
ниво „Подход за използване резултатите, под границата на количествено определяне
на метода на анализ, неотговарящи на изискването на Директива 2009/90/ЕО / чл.84
от Наредба 1/11.04.2011 за мониторинг на водите)(като част от Подхода за
класификация на химичното състояние на повърхностните води)”.
За оценка достоверността на екологичната оценка е използван утвърден
национален подход „Методика за определяне ниво на достоверност на оценката на
екологичното и химично състояние” 44.
Оценката на достоверността на екологичното състояние дава количествен израз
на достоверността и прецизността на информацията за екологичното състояние на
повърхностните води, получени чрез системата за мониторинг. Тя е задължителен
елемент на настоящия ПУРБ 2016 – 2021 г., в съответствие с изискванията на т. 1.3.4 на
Приложение V на РДВ и чл. 6, ал. 5 от Наредба № 1 за мониторинг на водите 2011 г.
В ПУРБ 2010 – 2015 г., оценката на екологичното състояние на повърхностните
води е направена по класификационна система, която не е нормативно утвърдена и
действаща, не е типово-специфична и не предлага диференциран подход при оценка на
състояние и потенциал на силно-модифицираните водни тела (СМВТ). От БЕК за
оценка на екологичното състояние на повърхностните водни тела от категория „реки” е
използван единствено ирландски биотичен индекс /АИБИ/ за БЕК макрозообентос, а за
повърхностните водни тела от категория „езера” е използван Хлорофил А (метрика за
БЕК-фитопланктон). Хидроморфологичните изменения и тяхното въздействие върху
екологичното състояние в ПУРБ 2010 – 2021 г. са отчетени по експертна оценка.
След влизане в сила на ПУРБ 2010-2015г. на Западнобеломорски район, след
2010 г. настъпват сериозни нормативни, методологични и инструментални промени в
44
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дейностите по управление на водите, имащи отношение към оценката на екологичното
състояние/потенциал:
извършена е промяна в типологията на повърхностните водни тела
(Раздел 1 от настоящия документ);
променени са броят и границите на повърхностните водни тела в
Западнобеломорски район, в резултат на обособяване на повърхностните
водни тела, предназначени за питейно-битови цели (Раздел 1 от
настоящия документ);
влиза в сила Наредба № Н-4/2012 г. за характеризиране на
повърхностните води, включваща разработени петстепенни типовоспецифични класификационни системи за оценка на екологично
състояние на повърхностни води.;
разработени са методи за пробовземане и анализ на повечето БЕК.
въведен е национален списък на специфичните замърсители, с
определени за тях СКОС (Приложение № 7 към Наредба № Н-4/2012 г.)]
изведени са индикативни фонови
замърсителите в повърхностните води.

естествени

концентрации

за

Посочените промени правят трудно прякото сравнение и установяване на
промяна в екологичното състояние/потенциал на повърхностните водни тела от етапите
на разработване на ПУРБ 2010 – 2015 г. и на настоящия ПУРБ (2016 – 2021 г.).
Сравнението на екологичното състояние на определено повърхностно водно тяло за
двата периода на ПУРБ може да бъде само частично – чрез сравняване на числови
стойности на еднакви показатели и качествени елементи, анализирани по еднакви
методи и стандарти, в едни и същи пунктове в различните години, при налични данни
от проведен мониторинг.
От всички 183 повърхностни водни тела в Западнобеломорски район, оценка на
екологичното състояние в настоящия ПУРБ е направена за 178 водни тела, а 5
повърхностни водни тела – 3 % от общия брой не са оценени поради липса на данни от
мониторинг и са обявени в неизвестно екологично състояние.
Анализът на резултатите от оценката на екологичното състояние/потенциал на
повърхностните водни тела показва, че 11 водни тела - 6% са в отлично
състояние/максимален потенциал, 103 тела - 56 % са в добро състояние/потенциал, 51
водни тела - 28% са в умерено състояние/потенциал, 8 водни тела - 4 % са в лошо
състояние/потенциал и 5 водни тела - 3 % са в много лошо състояние/потенциал.
Най-честите причини за влошено екологично състояние на повърхностните
водни тела в ЗБР са следните:
превишенията на нормите за добро екологично състояние по
показателите, свързани с кислороден режим – разтворен кислород,
наситеност с кислород, БПК5 – свързани с органично замърсяване от
непречистени битови и промишлени отпадъчни води;
превишения на нормите за добро екологично състояние по отношение на
биогенни вещества – амониев азот, нитратен азот, нитритен азот, общ
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азот ортофосфати и общ фосфор - свързани с биогенно замърсяване от
непречистени битови отпадъчни води и дифузно замърсяване от
селскостопански дейности – земеделие и животновъдство;
установени превишения на СКОС за следните специфични замърсители –
мед, цинк, цианиди, по-рядко желязо и манган – свързани с
нерегламентирани зауствания на непречистени битови и промишлени
отпадъчни води;
влошени стойности на индикативните БЕК.
Актуалната оценка на екологичното състояние на всички 183 повърхностни
водни тела в ЗБР е представена в таблица № 4.1.2. и на фигура № 4.1.2.
Таблица № 4.1.2. Оценка
повърхностните водни тела

на

екологичното

състояние/потенциал

на

Екологично
състояние/потенциал на
повърхностните водни тела в
Западнобеломорски район

Брой повърхностни водни тела

Дял на оценените водни тела
спрямо общия брой
повърхностни водни тела в
Западнобеломорски район, %

Отлично състояние/потенциал

11

6

Добро състояние/потенциал

103

56

Умерено състояние/потенциал

51

28

Лошо състояние/потенциал

8

4

Много лошо
състояние/потенциал

5

3

Неизвестно състояние

5

3
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Фигура № 4.1.2. Оценка на екологичното състояние/потенциал

В съответствие с чл. 157, т. 5, буква „а“ от Закона за водите, в настоящия ПУРБ е
включена карта на оценка на екологичното състояние на повърхностните водни тела в
ЗБР - Карта 4.1.2.
Достоверността на направената оценка на екологичното състояние на
повърхностните водни тела в ЗБР е представена в Приложение 4.1.2.б
4.1.2.1. Интеркалибрация на методите за анализ на БЕК:
В периода 2011-2016 г. са предприети действия за приключване на процеса на
разработване и интеркалибрация на методите за анализ на БЕК в рамките на
действащите Географски интеркалибрационни групи (ГИГ) или като самостоятелна
процедура в групите, завършили своята дейност (в съответствие с Ръководство № 30 от
2015 г.). Освен в първоначално идентифицираните ГИГ (Черноморска ГИГ,
Източноконтинентална ГИГ за реки и езера, Кръстосана ГИГ Много големи реки,
р.Дунав и Кръстосана ГИГ за рибна фауна, Дунавска група) България допълнително се
включи и в Средиземноморската ГИГ за реки, както и в Кръстосана ГИГ за рибна
фауна, Средиземноморска група с данни за всички БЕК от БГ тип R14, на територията
на Екорегион 7, където изцяло попада Западнобеломорски район.
Представената информация може да се обобщи в две основни насоки:
1.Разработване на методи за анализ за всички БЕК. Разработени са методи за
всички БЕК в категориите „река“, „езеро“, „крайбрежни води“ и „преходни води“,
които ще се прилагат при оценката на екологичното състояние на повърхностните
водни тела в периода на вторите ПУРБ. Методите за фитобентос в езера и всички БЕК в
преходни води е необходимо да бъдат валидирани с данни от проведен мониторинг в
периода на втория ПУРБ;
2. Приключване на процеса на интеркалибрация на разработените методи
за анализ на БЕК. Методите за анализ на БЕК, участвали успешно в процеса на
интеркалибрация и разработени в съответствие с изискванията на РДВ са представени
в Приложение 4.1.2.в.
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Методите за анализ на БЕК за национален тип R14 (субсредиземноморски реки,
сезонно пресъхващи)45, които са специфични за Западнобеломорски район са участвали
успешно в процеса на интеркалибрация са разработени в съответствие с изискванията
на РДВ.
Резултатите от проведената интеркалибрация на методите за анализ на БЕК
предстои да бъдат отразени в класификационната система на националните типове
повърхностни води, включена в Наредба Н-4 за характеризиране на повърхностни
води. За тази цел може да се използва подход, следващ общите правила и процедурата,
описана в Ръководство № 14 от 2011г. за процеса на интеркалибрация и Ръководство
№ 30 от 2015 г. процедура за включване на нови или адаптирани методи към
резултатите от завършилия процес на интеркалибрация.
Тестването на процедурата е изършено във връзка с пренасяне на резултатите от
постигнатата интеркалибрация на метода за анализ на БЕК фитопланктон в ез.Сребърна
(БГ тип L5 Крайречни блата и езера в ЕР12 / общ европейски тип L-EC1 в
Източноконтиненталната ГИГ за езера) към езерата Аркутино и Вельов вир, които
притежават характеристики на отделен национален тип със самостоятелна
класификационна система за посочения биологичен елемент. Проведената пилотна
процедура ще се използва като модел при пренасянето на постигнатите ИК резултати
към националните типове повърхностни води в периода на втория ПУРБ.
Подобен подход може да се приложи за типовете повърхностни води със сходни
характеристики от двата екорегиона в България:
R2, R4, R7, R8 в ЕР 12 (успешна ИК на методите за БЕК) – респ. R3, R5, R12,
R13 в ЕR 7 в случай, че с Гърция не могат да се идентифицират общи типове
повърхностни води или процесът не може да приключи в периода преди
подготовката на третия ПУРБ.
4.1.3. Оценка на химичното състояние на повърхностните води
Химичното състояние на повърхностните водни тела за целите на настоящия
ПУРБ на ЗБР 2016-2021г. е оценено като е извършен сравнителен анализ на
средногодишните измерени концентрации от дванадесет пробовземания за всяко
приоритетно вещество и определените СКОС, съгласно Наредба за стандарти за
качество на околната среда за приоритетни вещества и някои други замърсители от
09.11.2010 г.
При оценката на химичното състояние за целите на настоящия ПУРБ е
използван „Подход за определяне на фонови концентрации за химични елементи”. При
оценката на някои от приоритетните вещества, които са естествено разпространени, е
използвана „Методология за начина на ползване на определените фонови
концентрации при оценка на екологичното и химично състояние на повърхностни
водни тела“. Индикативните фонови концентрации са изведени в рамките на
изпълнение на научно-приложна разработка „Проучване и оценка на химичното
състояние на повърхностните води” и са част от национално съгласувания „Подход за
45

http://www5.moew.government.bg/?page_id=24258
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определяне на фонови концентрацииза химични елементи”. В рамките на посочената
научно-приложна разработка е изготвена и съгласувана Национална методика за
оценка на химичното състояние на повърхностни води 46 , която ще се използва в
бъдеще в периода на изпълнение на втория ПУРБ на ЗБР.
При извършване на оценката са използвани данни от проведен мониторинг за
целия период на ПУРБ 2010 - 2015 г. от всички програми за мониторинг на
повърхностни води в ЗБР, както и данни от проведени и приключили в същия период
други научно-приложни разработки и дейности.
За 27 от повърхностни водни тела в ЗБР, за които липсват мониторингови данни,
при оценка на химичното им състояние е използван Подход за групиране на
повърхностни водни тела за целите на мониторинга и за целите на оценка на
екологичното и на химичното състояние Приложение 4.1.2.а. Такава процедура е
позволена от Ръководство № 3 „Анализ на натиска и въздействието” към РДВ.
Оценката на химичното състоянието на такива водни тела е направена на база налични
данни от проведен мониторинг на химичното състояние за дадено повърхностно водно
тяло, като тази оценка е съотнесена по аналогия за две или повече други повърхностни
водни тела, при задължително спазване на критериите, описани в подхода.
Когато данните от проведения мониторинг на приоритетните вещества са под
границата на количествено определяне на метода за анализ и неотговарящи на
изискванията на Директива 2009/90/ЕК (чл. 84 от Наредба 1/11.04.2011 г. за
мониторинг на водите) е използван „Подход за използване резултатите, под
границата на количествено определяне на метода на анализ, неотговарящи на
изискването на Директива 2009/90/ЕО / чл.84 от Наредба 1/11.04.2011 за мониторинг
на водите”.
Съгласно чл. 4, ал. 1 от Наредбата за стандарти за качество на околната
среда за приоритетни вещества и някои други замърсители от 09.11.2010г.
басейновите дирекции могат да определят зони за смесване, прилежащи към точките на
заустване. Р България не прилага този член поради следните причини:
специфичнен характер на повърхностните водни тела от категория
„Река”, характеризиращи се със силнопроменливи дебити, с изразено
есенно и зимно маловодие;
липсат на изявено желание от страна на водоползватели, заустващи
отпадъчни води за определянето на такива зони.
Поради посочените причини БД „ЗБР” не е определила такива зони за смесване в
настоящия ПУРБ на ЗБР 2016-2021г.
За оценка достоверността на оценката на химичното състояние е използван
утвърден национален подход „Методика за определяне ниво на достоверност на
оценката на екологично и химично състояние”.
Оценката на достоверността на химичното състояние дава количествен израз на
достоверността и прецизността на информацията за химичното състояние на
повърхностните води, получени чрез системата за мониторинг. Тя е задължителен
елемент на настоящия ПУРБ 2016 – 2021 г., в съответствие с изискванията на т. 1.3.4 на
Приложение V на РДВ и чл. 6, ал. 5 от Наредба № 1 за мониторинг на водите 2011 г.
46
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От общо 183 повърхностни водни тела в териториалния обхват на
Западнобеломорски район, 63 водни тела – 34,4 % са в добро химично състояние, 3
водни тела – 1,6 % са оценени в недостигащи добро химично състояние и 117 водни
тела – 64 % не са оценени и са определени в неизвестно химично състояние.
Превишени средногодишни концентрации на приоритетни вещества над СКОС
се наблюдават в три повърхностни водни тела, определени в лошо химично състояние,
а именно:
водно тяло с код BG4ST700R1020, р. Соволянска Бистрица от кота 1195
м. до вливане в р. Струма. Измерени са високи СГС-стойности,
превишаващи СКОС за приоритетните вещества кадмий и олово.
Замърсяванията са в резултат на стари, вече приключили промишлени
дейности в района за добив и обогатяване на цветни руди;
водно тяло с код BG4ST900R1009, р. Арката от яз. Долна Диканя до
вливане в р. Струма. Измерени са високи СГС-стойности, превишаващи
СКОС за приоритетните вещества никел и олово. Източник на това
замърсяване е недостатъчно пречистване на зауствани промишлени
отпадъчни води;
водно тяло с код BG4ST700R1022, р. Глогошка (Банщица) от кота 1160 м.
до вливане в р. Струма. Измерени са високи СГС-стойности,
превишаващи СКОС за приоритетните вещества никел, кадмий и олово.
Източник на това замърсяване е недостатъчно пречистване на зауствани
промишлени отпадъчни води в района на град Кюстендил.
Делът на повърхностните водни тела, оценени в неизвестно химично състояние, е 64 %.
Причините за този голям процент са следните:
в програмите за контролен и оперативен мониторинг на повърхностните
води в за периода на ПУРБ 2010 – 2015 г., е планиран анализ на всички 33
(плюс 8) приоритетни вещества. В разглеждания период за 6 от тези
приоритетни вещества не са разработени и внедрени методики за
лабораторен анализ и за тези вещества няма данни от проведен
мониторинг. Това са приоритетните вещества, представени в таблица №
4.1.3.а.
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Таблица № 4.1.3.а.
Пореден номер на веществото от
Приложение № 1 към Наредбата
за СКОС

Приоритетни вещества, за които не са извършени анализи от
мониторинг в периода на ПУРБ 2010- 2015г.

5

Бромиран дифелилов етер

Brominated diphenylether

7

С10 – С13 хлоралкани

C10-13 chloralkanes

12

Ди (2-етилхексил) фталат

Di (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)

13

Диурон

Diuron

19

Изопротурон

Isoproturon

30

Трибутилинови съединения

Tributhylin compounds (Tributhylincation)

резултатите от анализа за някои от останалите 26 приоритетни вещества в
матрица на водата не могат да се ползват при оценката на химичното
състояние поради това, че използвания аналитичен метод не покрива
изискването на Директива 2009/90/ЕК относно границата на
количествено определяне на метода и неопределеността. Такива метали/
вещества са: Hg (живак), Trichlorobenzenes (1,2,4-Trichlorobenzene)
(трихлорбензени), Polyaromatic hydrocarbons /PAH/ (полиароматни
въглеводороди), Chlorpyrifos (хлорпирифос) и др.;
в някои от новообособените повърхностни водни тела липсват данни за
мониторинг на приоритетни вещества;
затруднения при изготвяне на оценката на химичното състояние при
ползване на резултати от мониторинг на приоритетни вещества за едно
водно тяло от различни лаборатории. Различните граници на
количествено определяне (отговарящи или неотговарящи на Директива
2009/90/ЕК/), ползвани при анализ на едно и също вещество от две
лаборатории води до невъзможност за изготвяне на обективна оценка за
химичното състояние на водното тяло.
Във връзка с изискванията на чл.3 т.2(1) от Директива 2008/105/ЕС (които не са
докладвани в първия ПУРБ), в рамките на научно-приложна разработка „Проучване и
оценка на химичното състояние на повърхностните води” след 2014 г., е направено
пилотно пробовземане и анализ на приоритетните вещества живак и неговите
съединения, хексахлорбензен и хексахлорбутадиен в биота. На територията на
Западнобеломорски район за басейново управление са взети и анализирани проби за
тези приоритетни вещества от 10 пункта, като резултатите са следните:
За живак – измерените концентрации в биота са в диапазон от 33 µg/kg до
130 µg/kg. Видно от резултатите налице са превишени концентрации на
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живак и неговите съединения в биота във взетите проби биота от всички
пунктове. Няма нито една проба с резултат по-нисък от СКОС < 20 µg/kg.
За хексахлорбутадиен – всички взети проби биота от всички пунктове
показват резултати < 0,5 µg/kg. Всички резултати са под границата на
количествено определянене на метода), при СКОС < 55 µg/kg мокро тегло
Резултатите от анализ на хексахлорбензен са разположени в широк
интервал от стойности: За 41% от взетите проби резултатите са под 0,10
µg/kg мокро тегло, нормализирано по отношение на мазнини. За
останалата част от пробите, резултатите варират от 0,145 до 3,27 µg/kg.
Това е значително под СКОС за хексахлорбензен в биота , СКОС < 10
µg/kg мокро тегло
Избраните пунктове за пробовземане на биота от тази разработка ще бъдат основата на
бъдеща мрежа за мониторинг на приоритетни вещества в тази матрица през периода на
действие на настоящия ПУРБ на ЗБР 2016-2021г.
В съответствие с изискванията на чл.3, т.3 на Директива 2008/105/ЕС в рамките на
посочената научно-приложна разработка след 2014 г., е направено пилотно
пробовземане и анализ на следните приоритетни вещества в седименти, за целите на
оценката на тенденциите :
Полиароматни въглеводороди (PAH) – Anthracene, Benzo(a)pyrene,
Benzo(b)fluoranthene,
Benzo(k)fluoranthene,
Benzo(g,h,i)perylene,
Fluoranthene, Indeno(1,2,3-cd)pyrene, Naphthalene;
Пестициди – Pentachlorobenzene, Hexachlorobenzene, Aldrin, Dieldrin,
Endrin, Isodrin;
Индустриални замърсители - 4-tert.-Octylphenol, Polybrominated
diphenyl ethers (PBDE), C10-C13 chloroalkanes, Tributhyl tin compounds
(TBT);
Неорганични замърсители – живак.
На територията на Западнобеломорски район за басейново управление са
взети и анализирани проби за тези приоритетни вещества в седименти от 10 пункта.
Избраните пунктове за пробовземане на седименти ще бъдат основата на бъдеща мрежа
за мониторинг на приоритетни вещества в тази матрица през периода на действие на
настоящия ПУРБ на ЗБР 2016-2021г. и за тях са планирани осъществяване на програми
за мониторинг за събиране на данни за тригодишен период – с цел оценка на
тенденциите. Разработен е „Подход за оценка на тенденциите в изменение на
концентрациите на замърсители в седимент и биота“47 Поради липса на достатъчен
брой резултати (налични са само резултатите от две пробовземания в седимент) не е
възможно на този етап да се изготви оценка на тенденциите за целите на настоящия
ПУРБ на ЗБР 2016-2021г. Този подход ще се прилага в периода на изпълнение на
втория ПУРБ на ЗБР 2016-2021г., след като се набавят необходимия статистически
минимум от данни от проведен мониторинг в седименти и биота. По проект BG
47

http://www5.moew.government.bg/wp-content/uploads/filebase/Water/PURB/Podhodi/Podhod_za_ocenka_na_tendenciite_v_sedimenti_i_biota.pdf
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16M1OP002-1.004, от Оперативна програма „Околна среда“, по който бенефициент е
ИАОС, предстои към 2018г., в периода на действие на настоящия втори ПУРБ на ЗБР
2016-2021г., да бъдат осъществени следните дейности за преодоляване на пропуските и
липсите в провеждане на мониторинг на химичното състояние на повърхностни води в
различни матрици:
закупуване на лабораторно оборудване за анализ;
разработване и въвеждане на методи за определяне на следните показатели:
• приоритетни
вещества
неанализирани
досега
Бромиранидифенилетери,
Трибутилтинсъединения,
С10-С13
хлороалкани, фталати (DEHP) включително ди(2-етил-хексил)фталат;
• анализ на допълнителните приоритетни вещества от задължителния
списък (№34-45) и веществата от списъка за наблюдение съгласно
Наредба за СКОС за приоритетни вещества и някои други
замърсители в сила от 11.12.2015г.;
С цел изпълнение изискванията на раздел VI от Наредба за стандарти за
качество на околната среда (СКОС) за приоритетни вещества и някои други
замърсители, в рамките на една година ще бъде проведен мониторинг на веществата
от списъка за наблюдение (Watch List).
От началото на 2016 г. за всички пунктове, включени в мониторинговите
програми за повърхностни води, са налични данни от мониторинг за някои
приоритетни вещества и специфичнизамърсители, неопределянипрез периода на
първия ПУРБ на ЗБР 2010-2015г. като алкилуреа пестициди – Диурон, Изопротурон и
Линурон с граница на определяне (LOQ) - 0,03 µg/l.
От началото на 2016г. са постигнати характеристики с по-ниски граници на
определяне във води съгласно изискванията на Директива 2013/39/ЕО адаптирана в
Наредба за СКОС за приоритетни вещества и някои други замърсители в сила от
11.12.2015г. и Наредба Н-4 от 14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните
води, постигнати с най-добрата налична техника (живачни анализатори и
хроматографски системи с двойна масспекртометрия) за следните приоритетни
вещества:
- Живак - граница на определяне 0,01 µg/l,
- Органохлорни пестициди (ОСР) - № 9а, 9б, 14, 18;
- Полиароматни въглеводороди (РАН) - № 2,15, 22 и 28-бензо(а)пирен;
- Хлорбензени - № 16 и 26;
- Полихлориранибифенили (РСВ) с граници на определяне 0,0005 µg/l.
Резултатите от изпитването на тези вещества отговарят на изискването за
минимални критерии за прилаганите методи за анализ съгласно чл. 84 от Наредба
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№1/11.04.2011г. за мониторинг на водите, с изключение на бензо(а)пирен, за който
границата на определяне във вода е по-висока от СКОС.
ИАОС има валидна акредитация за вземане на проби от седименти съгласно
изискванията на стандарт БДС ISO 5667-12 и изпитване на десет приоритетни
вещества ( № 2, 6, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26 и 28).
В посочения по-горе проект BG 16M1OP002-1.004 по ОПОС ще бъдат
осъществени дейности по закупуване на оборудване, разработване и въвеждане на
методи за изпитване на някои приоритетни вещества в матрици седименти и биота.
След 2018 г. ще могат да бъдат извършвани анализи на бромирани дифенилетери, С10С13 хлороалкани, ди(2-етил-хексил)фталат, трибутилтин съединения и новите
приоритетни вещества от задължителния списък с № 34-37, 43, 44 в седименти.
Предвидено е след 2018г. ИАОС да разполага с оборудване и аналитични
методи за пробоподготовка и изпитване на биота по компоненти, нормирани в Наредба
за СКОС за приоритетни вещества и някои други замърсители след изпълнение на
проект „Разработване и въвеждане на методи за определяне на приоритетни и
специфични органични вещества във води, които досега не са били анализирани, както
и методи за анализ на приоритетни и специфични вещества в седименти и биота и
закупуване на необходимата техника и оборудване".
Оценката на химичното състояние на всички 183 повърхностни водни тела в ЗБР
е представена в таблица № 4.1.3.б. и на фигура № 4.1.3.

Таблица № 4.1.3.б.

Химично състояние на повърхностните
водни тела в ЗБР

Брой
повърхностни
водни тела

Дял на оценените водни тела
спрямо общия брой в ЗБР, %

Добро химично състояние

63

34

Непостигащи добро химично състояние

3

2

Неизвестно състояние

117

64
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Фигура № 4.1.3.

В съответствие с чл. 157, т. 5, буква „а“ от Закона за водите, в настоящия ПУРБ е
включена карта на оценка на химичното състояние на повърхностните водни тела Карта 4.1.3.
Достоверността на направената оценка на химичното състояние на
повърхностните водни тела е представена в Приложение 4.1.3.а.
Общата оценка на екологичното и химичното състояние на всички 183
повърхностни водни тела е представена в Приложение 4.1.3.б.
4.1.4. Резултати от проведена първа инвентаризация на емисиите,
заустванията и загубите на приоритетните вещества в Западнобеломорски район
за целите на ПУРБ 2016-2021г
В съответствие с чл. 6 от Наредбата за СКОС за приоритетни вещества и някои
други замърсители, транспонираща в българското законодателство Директива
2013/39/ЕС басейновите дирекции, съвместно с ИАОС и съответните РИОСВ, изготвят
инвентаризация, включително и карти, ако са на разположение на всички емисии,
зауствания и загуби на всички приоритетни вещества и замърсители по Приложение
№2, част А на Наредбата за СКОС за всеки речен басейн от район за басейново
управление или част от речен басейн.
Инвентаризацията се изготвя въз основа на информацията, събрана в
съответствие с изискванията на Глава десета, Раздели ІV и VІІІ на Закона за водите,
регламент 166/2006 на ЕС и други налични данни.
Референтният период за оценка на товарите на замърсителите от приоритетни
вещества, който се вписва при изготвяне на първата инвентаризация е една година,
избрана от периода между 2008 и 2010г. За целта на първата инвентаризация на
емисиите, заустванията и загубите на приоритетните вещества за целите на ПУРБ 20162021г. като референтна година е избрана 2009г., а годината за инвентаризиране е 2015г.
Изготвянето на инвентаризацията служи за приоритетно определяне на
причините за замърсяването и за планиране на мерки срещу емисиите при източника
им по най-ефективния от екологичен и икономически аспект начин. Необходимо е да
бъдат приложени мерки за прогресивно намаляване на замърсяването с приоритетни
вещества и пълното или поетапно прекратяване на емисиите, заустването и загубите им
в околната среда.
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Изготвянето на инвентаризацията на емисиите, заустванията и загубите на
приоритетните вещества за целите на настоящия ПУРБ 2016-2021г., допринася за:
оценка на изпълнението на програмите от мерки от първия ПУРБ 20102015г. и вероятността за постигане на поставените екологични цели за
съответните водни тела;
подпомагане на дейностите при определяне на индивидуалните
емисионни ограничения (ИЕО) при издаване на разрешителни за
заустване в повърхностни водни обекти и комплексни разрешителни;
идентифициране на значими източници на замърсяване (точкови и
дифузцни).
В резултат на проведената първа инвентаризация на емисиите, заустванията и
загубите на приоритетните вещества за целите на ПУРБ 2016-2021г. са определени :
емисиите от точкови източници от промишлени съоръжения,
включително и от точковите източници, които се докладват в (както се
докладват в
Европейски регистър на преноса и изпускането на
замърсители ЕРИПЗ) , както и емисиите от отпадъчните води от ГПСОВ
на населените места;
товарът на приоритетните вещества в „представителен“ пункт от
съответното поречие (за всеки речен басейн от съответния район за
басейново управление), като резултат от отчетени концентрации и отток;
изготвена приблизителна оценка на дифузните замърсявания от
приоритетни вещеста, изчислени като аритметична разлика между
изчисления товар на повърхностното водно тяло и емисиите от точкови
източници на замърсяване.
При проведената първа ивнентаризация на емисиите, заустванията и загубите на
приоритетните вещества за целите на ПУРБ на ЗБР 2016-2021г., са определени общите
„емисии, зауствания и загуби", и дела на точковите и дифузните източници в тях. В нея
включени приоритетните вещества – живак, кадмий, олово и никел.
За първото докладване на инвентаризация съгласно Ръководството №28 от
общата стратегия за прилагане на Директива 2000/60/ЕС е приложен метод за оценка на
количествата на замърсителите във водното тяло, като са приложени посочените в
ръководството подходи:
Подход 1 – Данни за точковите източници. В този подход се използват
докладваните статистически данни и данните от Докладите по Регламент 166/2006г.Въз
основа на тази информация се правят изводи за отсъствието или наличието на даден
точков източник на замърсяване. Този подход е задължителен за всички приложими
опасни вещества и служи за основа за определянето на неорганизираните (дифузни)
емисии;
Подход 2 – Подход за оценка на товарите (заустванията). Подход 2 е насочен
към използването на данните за концентрациите на замърсителите в повърхностните
води и на данните за оттока (речните товари) при отчитане на процесите на
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транспортиране, съхранение и разграждане на веществата. Отчетеният речен товар
предоставя информация за актуалните нива на замърсяване на водното тяло.
При комбиниран подход с прилагане на Подход 1 и Подход 2 се определя
разпределението на товарите като принос от точкови и принос от дифузни източници
на замърсяване.
Начинът на провеждане и резултатите от първата инвентаризация на емисиите,
заустванията и загубите на приоритетните вещества в Западнобеломорски район за
целите на настоящия ПУРБ 2016-2021г., са дадени в следните приложения:
Приложение 4.1.4.а. – „Методически указания за определяне на масовия товар
на замърсители в отпадъчните води от точкови източници при извършване на
първата инвентаризация на емисиите, заустванитята и загубите на приоритетни
вещества и някои други замърсители“.
Приложение 4.1.4.б. - „Инструкция за провеждане на първата инвентаризация
на емисиите, заустванията и загубите на приоритетни вещества и някои други
замърсители“.
Резултатите от проведената първа инвентаризация, съответно за 2009 и 2015г.
са представени в приложения на настоящия раздел както следва :
- В Приложение 4.1.4.в.1. - масовите товари на приоритетните
вещества в Западнобеломорски район за референтната 2009г.;
- В Приложение 4.1.4.в.2. - масовите товари на приоритетните
вещества в Западнобеломорски район за избраната 2015г.;
- В Приложение 4.1.4.г.1. – Изчислените годишни товари по
приоритетни вещества: емисии от точкови източници, речно
натоварване и дифузно натоварване с приоритетни вещества в
Западнобеломорски район за референтната 2009г.;
- В Приложение 4.1.4.г.2. – Изчислените годишни товари по
приоритетни вещества: емисии от точкови източници, речно
натоварване и дифузно натоварване с приоритетни вещества в
Западнобеломорски район за избраната 2015г.;
- В Приложение 4.1.4.д.1. – Данни от проведен мониторинг на
приоритетни вещества в повърхностни води от регионалните
лаборатории на ИАОС за реферетнната 2009г.;
- В Приложение 4.1.4.д.2. – Данни от проведен мониторинг на
приоритетни вещества в повърхностни води от регионалните
лаборатории на ИАОС за избраната 2015г.;
През периода 2017-2018г. ще бъде изпълнен План за действие за подобряване на
провеждането на инвентаризацията на приоритетните вещества 48. Изпълнението на този
план ще доведе до разработването и прилагане на подходящи инструменти - подходи, методики
и инструкции, съответстващи на европейските исикквания и по-голяма точност и прецизност
на получените резултати.

48

http://www5.moew.government.bg/?wpfb_dl=17331
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4.2. Мониторинг и оценка на състоянието на подземните води
Чл. 8 от РДВ изисква създаването на програми за мониторинг на подземни води,
като се акцентира предимно върху водното тяло като основна единица за управление и
постигане на целите за „добро” състояние. Програмите за мониторинг на подземните
води се разработват в съответствие с изискванията на чл. 119, 169, 169б от Закона за
водите, с цел събирането на подробна информация за оценка на количественото и
химичното състояние на подземните водни тела във всеки район за басейново
управление.

Програмите за мониторинг на подземните води се създават с цел:
задължително да обхванат подземните водни тела, които се използват за
питейно-битово водоснабдяване и да осигуряват средноденонощен дебит
повече от 100 m3/ден;
да осигурят подробни и детайлни данни за химичното състояние на
подземните водни тела в рамките на всеки речен басейн и да откриват
присъствието на дългосрочни, значими и устойчиви, включително
предизвикани от човешката дейност, възходящи тенденции в
концентрациите на замърсителите;
допълване, проверка и потвърждаване на процедурата за оценка на риска;
осигуряване на надеждна оценка на количественото състояние на всички
подземни водни тела или групи тела;
оценка на посоката на потока и дебита в подземните водни тела,
пресичащи границите на страните членки;
Данните от мониторинга на химичното състояние на подземните води са основа
за идентифициране на значимите и устойчиви тенденции за повишаване
концентрацията на всеки замърсител в подземните води и за прилагането на мерки за
насочването им в обратна посока.
Резултатите от мониторинга на водите, както и от собствения мониторинг, са
основа за осъществяване на контрол и за налагане на санкции при нарушаване на
нормативните изисквания.
4.2.1 Мониторингови програми за подземните води.
4.2.1.1 Мрежи за мониторинг и програми за мониторинг изпълнявани в
периода на ПУРБ 2010 - 2015 г.
През периода на ПУРБ (2010 - 2015 г.) са разработени следните програми за
мониторинг на подземните води:
програма за контролен мониторинг на химичното състояние на водите и
зоните за защита на питейните води;
програма за количествен мониторинг на подземните води;
програма за мониторинг на нитрати в подземни води.
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Програмите за контролен мониторинг на химичното и количественото състояние
на подземните води са утвърдени със Заповеди № РД-715/02.08.2010 г. и РД182/26.02.2013 г. на Министъра на околната среда и водите.
Мрежата за контролен мониторинг на химичното състояние включва 38 пункта
за мониторинг. Програмата за количествен мониторинг включва 23 пункта за
мониторинг.
Със Заповед № РД-635/13.08.2013 г. на Министъра на околната среда и водите е
утвърдена програмата за мониторинг на водите във връзка с оценките и опазването им
от замърсяване с нитрати от земеделски източници. Мрежата за мониторинг включва
44 пункта за мониторинг за период от една година от м. август 2013 г. до м. юли 2014 г.
Тази програма се припокрива с програмата за контролен мониторинг на подземните
води, като в районите където няма достатъчно станции, но има земеделска земя в
съответните райони на ПВТ, са добавени допълнителни мониторингови станции, в
които се изпълнява собствен мониторинг от различни водоползватели с издадени
разрешителни за водовземане от подземни води.
4.2.1.2 Мрежи и програми за мониторинг, които ще бъдат изпълнявани през
периода на ПУРБ 2016 - 2021 г.
Планирането на мрежите и програмите за мониторинг на подземните води е
извършено съгласно „Методика за планиране на мрежите и програмите за мониторинг
на подземните води, характеристики на пунктовете и програмите” 48. Изискванията към
методиката са регламентирани в Наредба №1 за мониторинг на водите; Наредба № 1 за
проучване, ползване и опазване на подземните води; Наредба № 2 за опазване на
водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници; Наредба № 9 за качество на
водите предназначени за питейно-битово водоснабдяване; РДВ-Приложение V;
Директива за Питейните води (98/83/ЕЕС); Директивата за нитратите (91/676/ЕИО);
Ръководство № 7 мониторинг; Ръководство № 15 Мониторинг на подземните води;
Ръководство № 16 - Подземните води в зоните за защита на питейните води;
Ръководство № 26 – концептуални модели и оценка на риска и Ръководството за
докладване.
Мониторингът на подземните води включва:
мрежа и програма за мониторинг на количественото състояние осигурява информация за допълване и валидиране на процедурата за
характеризиране и оценка на риска да не се постигне добро количествено
състояние на ПВТ, и за оценка на количественото състояние на ПВТ;
мрежа и програма за контролен мониторинг на химичното състояние осигурява информация за допълване и валидиране на процедурата за
характеризиране и оценка на риска да не се постигне добро химично
състояние на ПВТ, и за оценка на дългосрочните тенденции, както на
концентрациите на веществата и показателите, характеризиращи

48
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химичния състав на ПВТ в естествени условия, така и на концентрациите
на замърсителите в резултат на човешката дейност;
мрежа и програма за оперативен мониторинг на химичното състояние осигурява информация за определяне състоянието на ПВТ, които са
определени в риск да не постигнат добро състояние и установяване на
наличието на значителни и трайни възходящи тенденции в
концентрацията на замърсителите;
мрежа и програма за мониторинг на постигането на целите на ПВТ,
определени като зони за защита на питейните води;
мрежа и програма за собствен мониторинг на титуляри на издадени
разрешителни за водовземане от подземни води. Данните от проведения
собствен мониторинг на черпените количества се ползват за разширяване
и усъвършенстване на концептуалния модел, използван при определяне
местоположението на съответните пунктове и програмата за количествен
мониторинг.
Резултатите от мониторинга се използват за:
оценка на химичното и количественото състояние на ПВТ;
подобряване на информацията за характеристиките на ПВТ;
валидиране на оценките на риска;
разработване на програмите от мерки;
оценка на ефективността на програмите от мерки;
да се докаже съответствие с целите на зоните за защита за питейни води и
други зони за защита (вкл. водни и сухоземни екосистеми);
да се характеризира естествения химичен състав на подземните води,
включително естествени тенденции;
да се оценят антропогенно обусловените тенденции в концентрациите на
замърсители и тяхното обръщане.
Мониторинг на количественото състояние на ПВТ
Информацията от програмите за мониторинг на количественото състояние
служи за:
осигуряване на информация за характеризирането на ПВТ и оценка на
ресурсите на ПВТ;
определяне на количественото състояние на ПВТ;
подкрепяне на оценката на химичния статус и анализа на тенденциите;
разработване и оценка на ефекта от програмата от мерки;
изискванията към пунктовете, параметрите, цикъла и честотата на
мониторинг на количественото състояние на ПВТ са посочени т. IV от
методиката за мониторинг.
Мрежата за мониторинг на количественото състояние на ПВТ се установява за
всяко ПВТ, като включва:
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пунктовете от мрежата на НИМХ, по които се определят естествените
ресурси (средномногогодишното подхранване) на ПВТ и посоката на потока на
подземните води и
пунктове, фокусирани в локални участъци от ПВТ, мониторингът в които
е насочен към значимия натиск и съответното въздействие върху конкретни рецептори.
Поради липсата на подходящи МП, които да отговарят на изискванията на
Раздел III от методиката за мониторинг, в 20 бр. ПВТ се предвижда целево изграждане
на сондажи за мониторинг. В програмата за мониторинг на количественото състояние,
ПВТ в които се предвижда изграждане на мониторингови пунктове са представени в
Приложение 4.2.1.2.1 и таблица № 4.2.1.2.а.
Таблица № 4.2.1.2.а.

Код ПВТ

Наименование на ПВТ

BG4G00000Q001
BG4G00000Q002
BG4G00000Q003
BG4G00000Q004
BG4G00000Q007
BG4G00000Q008
BG4G00000Q009
BG4G001QNPg010
BG4G00000N011
BG4G00000N012
BG4G00000N013
BG4G00000N014
BG4G00000N015
BG4G00000N016
BG4G00000N017

Порови води в кватернер - Струмешница
Порови води в кватернер - Кресна-Сандански
Порови води в кватернер - Симитли
Порови води в кватернер - Благоевград
Порови води в кватернер - Радомир-Брезник
Порови води в кватернер - Разлог
Порови води в кватернер - Гоце Делчев
Порови води в кватернер-Неоген-Палеоген - Доспат
Порови води в неоген - Струмешница
Порови води в неоген - Сандански
Порови води в неоген - Симитли
Порови води в неоген – Благоевград
Порови води в неоген - Брезник - Земен
Порови води в неоген - Разлог
Порови води в неоген – Гоце Делчев
Порово - пукнатинни води в Гоцеделчевски палеогенски
водоносен хоризонт
Порови води в палеогенски седиментен комплекс в източните
склонове на Влахина планина
Порово-пукнатинни води в Осоговски палеогенски вулканогенноседиментен комплекс
Порови води в палеогенски седиментен комплекс на Бобовдолска
и Кюстендилска котловина
Порови води в палеогенски седиментен комплекс на Пернишка
котловина

BG4G00001Pg018
BG4G00001Pg038
BG4G00001Pg039
BG4G00001Pg138
BG4G00001Pg238

Минимален брой
пунктове
предвидени за
изграждане в
ПВТ
2
2
2
3
1
2
1
2
3
3
1
1
2
3
2
1
3
3
2
3

Програмата за мониторинг на количественото състояние на ПВТ е представена
таблично в Приложение 4.2.1.2.а.
Мрежата за мониторинг на количественото състояние на ПВТ е изобразена на
Карта 4.2.1.2.а.
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Контролен и оперативен мониторинг на химичното състояние на ПВТ
Контролният мониторинг се планира и изпълнява за всички подземни водни тела
и се фокусира върху ПВТ като цяло. Изискванията към пунктовете, параметрите,
цикъла и честотата на контролния мониторинг на химичното състояние на ПВТ са
посочени т. V.1. от методиката за мониторинг.
Програмата за контролен мониторинг на химичното състояние на ПВТ е
представена таблично в Приложение 4.2.1.2.б
Мрежата за контролен мониторинг на химичното състояние на ПВТ е
изобразена на Карта 4.2.1.2.б.
Оперативен мониторинг се планира и изпълнява само за ПВТ, за които е
установен риск да не постигнат добро химично състояние.
Оперативният мониторинг се изпълнява в периодите, в които не се изпълнява
контролен мониторинг и е фокусиран върху оценката на идентифицираните
специфични рискове в ПВТ или отделни участъци от него.
Оперативният мониторинг осигурява информация за:
химичното състояние на всички ПВТ, определени в риск за химичното
състояние;
наличието на трайни (дългосрочни) тенденции за повишаване на
концентрацията на замърсител(и) или показател(и) на замърсяване;
оценка на ефективността на програмата от мерки за възстановяване на
доброто състояние за обръщане на тенденциите за повишаване на
концентрациите на замърсители.
За първия планов период (2010 - 2015 г.) няма ПВТ обявени в риск по химично
състояние. По тази причина не е провеждан и не са разработени програми за
оперативен мониторинг за ПВТ.
Изискванията към пунктовете, параметрите, цикъла и честотата на оперативния
мониторинг на химичното състояние на ПВТ са посочени Раздел V, т. 2 от методиката
за мониторинг.
В програмата за оперативен мониторинг на химичното състояние на подземните
води в ПУРБ (2016-2021 г.), изборът на показатели, които ще се наблюдават е
съобразен с видовете натиск на които е подложено водното тяло и изискванията на
Раздел V, т. 2.2. от методиката за мониторинг. Програмата за оперативен мониторинг
на химичното състояние обхваща 9 бр. ПВТ обявени в риск по химично състояние
(Раздел 2) и е представена таблично в Приложение 4.2.1.2.в.
Мрежата за оперативен мониторинг на химичното състояние е изобразена на
Карта 4.2.1.2.б.
Изготвени са карти с локални концептуални модели (схеми) за района на всички
27 броя пунктовете от мрежата за оперативен мониторинг в териториалния обхват на
ЗБР (Приложение 4.2.1.2.г).
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Програмите за контролен и оперативен мониторинг на химичното състояние на
ПВТ се използват за изпълнение на програми за мониторинг за съдържание на нитрати
във водите, съгласно изискванията на Директива 91/676/ЕСЕ за опазване на водите от
замърсяване с нитрати от земеделски източници и на основание чл. 8 от Наредба № 2 от
13.09.2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници.
Общата програма за мониторинг на количественото и на химичното състояние
на подземните водни тела в Западнобеломорски район е представена в Приложение
4.2.1.2.д.
4.2.2. Оценка на химичното състояние на подземните води
Оценката на химичното състояние на ПВТ за ПУРБ (2010 - 2015 г.) е извършена,
като са разгледани резултатите от измерванията на основни физикохимични
замърсители, специфични
замърсители и приоритетни вещества, заложени в
програмите за мониторинг. При оценката на химичното състояние на определените в
ПУРБ (2010 - 2015 г.) 39 бр. ПВТ, не са установени такива в лошо химично състояние.
За ПУРБ (2016 - 2021 г.), оценката на химичното състояние на ПВТ, е извършена
съгласно утвърден „Подход за оценка на химичното състояние на подземните водни
тела” 49. Подхода е разработен в съответствие с изискванията на Директива 2000/60/ЕС,
Директива 2006/118/ЕО за опазване на подземните води от замърсяване и влошаване,
Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води, Ръководство № 18
за оценка на състоянието и тенденциите и Ръководство № 17 за предотвратяване или
ограничаване на преките и непреки отвеждания. Оценка на химично състояние е
извършвана само за ПВТ в риск (9 бр. ПВТ - Раздел 2), като за ПВТ, за които е
установено, че няма риск автоматично се класифицират като такива в добро състояние.
В ПУРБ (2010 - 2015 г.) не са установени ПВТ в риск и не са определяни прагови
стойности (ПС) на вещества и показатели на замърсяване за нито едно ПВТ. За ПУРБ
2016 - 2021 г., във връзка с установяването на ПВТ в риск (9 от общо 38 бр. ПВТ –
Раздел 2), за тези ПВТ са определени ПС, представени в Приложение 4.2.2.а. За
определянето на ПС са използвани стъпките описани в т. I от подхода за оценка на
химичното състояние на ПВТ.
Оценката на химичното състояние на ПВТ е извършена, като са използвани
данни от изпълнения в периода 2010 - 2014 г., мониторинг на химичното състояние на
ПВТ, от мониторингови пунктове:
от мрежите за контролен мониторинг на химичното състояние на ПВТ ,
определени със – Заповеди № РД-715/02.08.2010 г. и РД-182/26.02.2013 г.
на Министъра на околната среда и водите;
отпаднали от мрежите за контролен мониторинг на химичното състояние,
за които съществуват представителни данни;

49
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от мрежите за собствен мониторинг, изпълняван от титулярите на
разрешителни, които имат редици от данни (прекъснатост за не повече от
1 година).
Основни критерии за оценка на химичното състояние по мониторингови
пунктове и по ПВТ са:
стандартите за качество на подземните води, определени в Приложение
№ 1 към Наредба № 1/10.10.2007 г., аналогични на стандартите за
качество на питейните води в Наредба № 9/16.03.2001 г.;
стандартите за качество на замърсителите, установени в приложение I на
Директивата за опазване на подземните води от замърсяване и
влошаване;
праговите стойности (ПС), определени за всички замърсители и
показатели на замърсяване ( Приложение 4.2.2.а), които характеризират
ПВТ, определени в риск да не постигнат добро химично състояние.
Оценката на химичното състояние на ПВТ се състои в последователното
прилагане на тестовете описани в подхода:
тест „Обща оценка на химичното състояние на ПВТ: Оценка на
състоянието на ПВТ в района на мониторингови пунктове” се състои в
прилагането на 10 последователни стъпки. От първа до четвърта стъпка,
теста е приложен за всички ПВТ в риск по химично състояние.
Резултатите от анализа показват, че за 6 от 9-те ПВТ в риск, в района на
нито един пункт за мониторинг (МП) не е установено превишение на
концентрациите на показателите и веществата на замърсяване спрямо ПС
или стандартите за качество. Съгласно теста, ако в района на всички МП
състоянието е определено като добро, ПВТ се определя в добро химично
състояние и не се прилагат останалите тестове от подхода (таблица №
4.2.2.а.).
Таблица № 4.2.2.а.
Код ПВТ

Наименование на ПВТ

BG4G000000Q002

Порови води в кватернер - Кресна-Сандански

Състояние на ПВТ (в
риск) в района на
всички МП
добро

BG4G000000Q004

Порови води в кватернер - Благоевград

добро

BG4G00000QN006

Порови води в кватернер - неоген Кюстендил

добро

BG4G000000Q007

Порови води в кватернер РадомирБрезник

добро

BG4G000000Q009

Порови води в кватернер - Гоце Делчев

добро

BG4G000000N015

Порови води в неоген - Брезник - Земен

добро

За останалите 3 бр. ПВТ в риск, са установени превишения по един или повече
показатели в МП и съответните МП са определени в „лошо” състояние (таблица №
4.2.2.б.).
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Таблица № 4.2.2.б.
Код на ПВТ

Наименование на
ПВТ

Код на пункт

Име на пункт

Установени
превишения

Състояние
в района
на МП

BG4G000000
Q001

Порови води в
кватернер Струмешница

BG4G000000
QMP102

гр. Петрич, Еко Елда
България, ШК

Нитратни
йони (NO3)

лошо

BG4G000000
Q005

Порови води в
кватернер Дупница

BG4G000000
QMP071

Желязо (Fe)

лошо

Нитратни
йони (NO3)

лошо

BG4G000000
N011

Порови води в
неоген Струмешница

Нитратни
йони (NO3)

лошо

BG4G00000N
MP078
BG4G00000N
MP101

гр. Дупница,
Кладенец
"Балканфарма" АД
гр. Петрич, Сондаж
"Евросервиз - 21"
ООД
гр. Петрич, БДЖ,
кладенец
екипировъчен пункт

Тестът изисква определяне на достоверността на оценката (таблица № 4.2.2.в.).
И за 3 ПВТ, в които са установени МП в „лошо” състояние степента на достоверност
е определена като „Висока”.
-те

Таблица № 4.2.2.в.

Код ПВТ

Наименование на ПВТ

Съгласно
изискванията Дължина на Достоверн
Гъстота на
на чл. 84, от
редицата
остта на
мрежата
Наредба
данни
оценката
№1/11.04.2011г
не
не
степен на
нис сред висо
отгов
отгов
отгова
отгов
достоверн
ка
на
ка
аря
аря
ря
аря
ост

BG4G0000 Порови води в кватернер 00Q001
Струмешница

да

да

да

Висока

BG4G0000 Порови води в кватернер 00Q005
Дупница

да

да

да

Висока

BG4G0000
00N011

да

да

да

Висока

Порови води в неоген Струмешница

Достоверността на оценката на химичното състояние на подземните води в
Западнобеломорски район е извършена по критерийте представени в подхода за
химичното състояние на подземните водни тела. Резултатите от тази оценка са
представени в Приложение № 4.2.2.в.

За тези ПВТ, с МП определени в „лошо” състояние, е извършена оценка на
общата засегната от замърсяване площ от ПВТ в квадратни километри и като процент
от общата площ на ПВТ (таблица № 4.2.2.г.).
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Таблица № 4.2.2.г.
Код ПВТ

Наименование на ПВТ

BG4G000000Q001
BG4G000000Q005
BG4G000000N011

Порови води в кватернер Струмешница
Порови води в кватернер Дупница
Порови води в неоген Струмешница

Площ
на
ПВТ,
км²

Общ брой
пунктове с
установени
превишения

Обща
засегната
площ на
ПВТ, км2

Изчислен
%

99,21

1

3,14

3,17

117,02

1

3,14

2,68

124,67

2

4,13

3,31

Степента на превишение е оценена за очертаните участъци от ПВТ, в които са
установени средногодишните концентрации на замърсяващи вещества, надвишаващи
стандартите за качество или ПС. За извършване на оценката са изчислени релевантните
стойности (РС) за всеки показател в зависимост от броя на пунктовете в ПВТ (таблица
№ 4.2.2.д.).
Таблица № 4.2.2.д.
Код на ПВТ
BG4G000000
Q001
BG4G000000
Q005

BG4G000000
N011

Наименование
на ПВТ
Порови води в
кватернер Струмешница
Порови води в
кватернер Дупница
Порови води в
неоген Струмешница

РС за
Установени
показателя
превишения
в участъка

Код на
пункт

Име на пункт

BG4G00000
0QMP102

гр. Петрич, Еко Елда
България, ШК

Нитратни
йони (NO3)

249,26 mg/l

BG4G00000
0QMP071

гр. Дупница, Кладенец
"Балканфарма" АД

Желязо (Fe)

0,31 mg/l

BG4G00000
NMP078

гр. Петрич, Сондаж
"Евросервиз - 21" ООД

BG4G00000
NMP101

гр. Петрич, БДЖ, кладенец
екипировъчен пункт

Нитратни
йони (NO3)

93,22 mg/l

Видно от таблица № 4.2.2.г., за нито един от очертаните участъци от ПВТ с
установени превишения, процента на общата засегната от замърсяване площ към
общата площ на ПВТ не превишава заложените в теста двадесет процента (20 %).
тест „Интрузии на солени или замърсени води” не е приложен за нито
едно ПВТ, тъй като в нито едно от определените в Раздел 1 повърхностни водни тела с
установена връзка с ПВТ, няма превишение на СКОС. Също така в нито едно ПВТ
няма установени естествено повишени фонови нива на Na, Cl, SO4 или други вещества
от геоложки произход.
тест „Значимо влошаване на екологичното или химичното състояние на
повърхностни водни тела, причинено от пренос на замърсители от
ПВТ” е приложен единствено за едно ПВТ в риск по химично състояние.
Установено е влошаване на екологичното състояние на повърхностно
водно тяло „р. Струмешница от българо-македонската граница до
вливане в р. Струма” с код BG4ST400R1072, поради постъпване в него
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на замърсяващи вещества (NO3) от ПВТ „Порови води в кватернер –
Струмешница”, с код BG4G000000Q001 (таблица № 4.2.2.е.).
Таблица № 4.2.2.е.

Код ПВТ

BG4G000000Q0
01

Код на
Установен
Наименование
Наименован
свързано с
замърсите
на свързано с
ие на ПВТ
ПВТ Пов.
л в ПВТ
ПВТ Пов. ВТ
ВТ

Порови води
в кватернер Струмешница

NO3

Установен
и
замърсите
ли в Пов.
ВТ

р. Струмешница
от българоNH4, NO2,
BG4ST400
македонската
NO3, NR1072
граница до
общ, P-PO4
вливане в р.
и P-общ
Струма

Замърсител
в Пов. ВТ,
постъпващ
от ПВТ

NO3

тест „Значимо влошаване на състоянието на земни екосистеми,
зависещи от подземните води, поради пренасянето на замърсители от
ПВТ” е приложен за участъците от 3-те ПВТ, в които са установени
превишения на концентрацията на замърсяващи вещества или показатели
на замърсяване. Тъй като в нито един от тези участъци не са установени
сухоземни екосистеми и трите тела са определени в добро състояние по
този тест (таблица № 4.2.2.ж.).
Таблица № 4.2.2.ж.
Код ПВТ

Наименование на ПВТ

Наличие на зависими от ПВ сухоземни
и/или водно зависими екосистеми,
попадащи в райони с установено
превишение на ПС или СК

BG4G000000Q001

Порови води в кватернер Струмешница

НЕ

BG4G000000Q005

Порови води в кватернер - Дупница

НЕ

BG4G000000N011

Порови води в неоген Струмешница

НЕ

тест „Влошаване на качествата на подземните води, предназначени за
питейно-битово водоснабдяване” е приложен за 2 бр. ПВТ (от общо 9
бр. ПВТ в риск), определени като зони за защита на подземни води,
предназначени за питейно-битово водоснабдяване и с установени в тях
райони с превишение ПС или СК (таблица № 4.2.2.з.). В нито едно от
двете ПВТ, определение като зони за защита за ПБВ, няма съоръжения
попадащи в район с установени превишения на ПС или СК.
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Таблица № 4.2.2.з.
Съоръжения за ПБВ
попадащи в райони с
превишения на ПС или СК

Код ПВТ

Наименование на ПВТ

Зона за защита за
питейни води

BG4G00000Q001

Порови води в кватернер Струмешница

ДА

НЕ

BG4G000000Q005

Порови води в кватернер Дупница

ДА

НЕ

BG4G000000N011

Порови води в неоген Струмешница

НЕ

НЕ

Наличните данни от проведен мониторинг в Западнобеломорски район за първия
планов период, използвани за оценка на химичното състояние на подземните водни
тела показва, че те не са достатъчни за анализ на тенденциите. В някои пунктове са
установени единични превишения на стандартите за качество (СК) на подземните води.
От друга страна са идентифицирани превишения на СК в пунктове, които се дължат на
недостатъчна точност на методите за анализ (за живак, кадмий), при което границата на
определяне е по-висока от стандарта за качество, като този недостатък е отстранен през
2008 г.
За втория планов период е извършена оценка на тенденциите и обръщане на
тенденциите за ПВТ, в които по данни от контролен мониторинг са установени
изменения на концентрациите на замърсителите или показателите на замърсяване,
превишаващи над 60 % от стандарта за качество. Изследването на тенденциите за
повишаване на концентрацията на замърсяващи вещества и показатели на замърсяване
показва, че
в нито един МП не се наблюдават възходящи тенденции
Западнобеломорски район. Крайната оценка на химичното състояние за всички ПВТ, е
представено в Приложение 4.2.2.б и изобразено на Карта 4.2.2. Само едно ПВТ „Порови води в кватернер – Струмешница” с код BG4G000000Q001 е определено в
лошо химично състояние. Всички останали ПВТ (37 бр.) са оценени в добро химично
състояние (таблица № 4.2.2.и.).
Таблица № 4.2.2.и.

№ по
ред
1
2
3
4
5

Тип на ПВТ
ПВТ в алувиалните отложения на реките
ПВТ в грабеновидни депресии
ПВТ с пукнатинни води
ПВТ в райони с карстови басейни, разположени в територии с
разпространение на пукнатинни колектори
ПВТ в самостоятелни карстови басейни
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4.2.3. Оценка на количественото състояние на подземните води
За оценка на количественото състояние на подземните водни тела в ПУРБ (2010
- 2015 г.), поради липса на достатъчно данни и налична и одобрена методика за оценка,
е използвано направеното към тогавашния момент сравнение по актуални данни между
водочерпенето за всяко ПВТ и неговите естествени ресурси. Проблем при анализа на
резултатите от програмите за мониторинг е липсата на измервани параметри на
количественото състояние, които са задължителни за количествения мониторинг.
Някои от пунктовете за мониторинг съвпадат с пунктове за количествени измервания
на други институции (НИМХ) и данните за тези измервания не са предоставени към
момента на изготвянето на ПУРБ (2010 - 2015 г.). Резултатите от анализа на оценката
на съотношението експлоатационни ресурси/водовземане показват, че нито едно
подземно водно тяло не е в лошо количествено състояние.
За оценка на количественото състояние на ПВТ в ПУРБ 2016 - 2021 г. е
50
използван утвърден „Подход за оценка на количественото състояние на ПВТ” .
Оценка на количествено състояние е правена само за ПВТ в риск (13 от общо 38 бр.
ПВТ), като ПВТ, за които е установено, че няма риск автоматично са класифицирани
като такива в добро количествено състояние.
Основните критерии за оценка на доброто количествено състояние са
разполагаемите ресурси на ПВТ и нивото на подземните води. Оценката на
количественото състояние на ПВТ в риск, е направена като са тествани различни
елементи отчитащи посочените в подхода критерии за добро количествено състояние:
по тест „Воден баланс“ са определени в лошо количествено състояние 4
бр. ПВТ, за които в един или няколко пункта от националната мрежа на
НИМХ за мониторинг на количественото състояние на ПВТ е установено
въздействие и тенденция към понижаване на водните нива в периода
2010 - 2013 г. За нито едно ПВТ общото годишно черпене на подземни
води не превишава разполагаемите му ресурси (таблица № 4.2.3.а.).
Таблица № 4.2.3.а.
Код ПВТ

BG4G000000Q001
BG4G000000Q003
BG4G00000QN006
BG4G000000Q008

50

Наименование на ПВТ
Порови води в кватернер Струмешница
Порови води в кватернер –
Симитли
Порови води в кватернер Неоген - Кюстендил
Порови води в Кватернер Разлог

Превишени
разполагаеми
ресурси за ПВТ

Тенденция към
понижаване на водното
ниво в периода 2010-2013 г.

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

http://www5.moew.government.bg/wp-content/uploads/filebase/Water/PURB/Podhodi/GW_pdf_270716/GW_status_kolichestvo_final.pdf
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по тест „Поток на повърхностни води“ няма ПВТ определени в лошо
количествено състояние. За нито едно от 8-те ПВТ в териториалния
обхват на ЗБР с идентифицирана хидравлична връзка с повърхностни
водни тела (Приложение № 4.2.3.а), сумарните привлекаеми количества
не превишават 50 % от допустимото за черпене водно количество в
рамките на водосбора на повърхностното водно тяло (Приложение
4.2.3.б).
по тест „Сухоземни екосистеми, зависими от подземни води“ са
определени в лошо количествено състояние 2 бр. ПВТ, като оценката е
извършена само на база оценката на природозащитния статус (ПрС) на
екосистемата (таблица № 4.2.3.б.).
Таблица № 4.2.3.б.

Код ПВТ

Наименование на ПВТ

BG4G000000Q002
BG4G001PtPz025

Порови води в кватернер –
Кресна - Сандански
Пукнатинни води в
Беласишки метаморфити

Наличие на един или няколко
района с местообитание/екосистема
Състояние
с неблагоприятен ПрС и с
на ПВТ
установено понижение на водното
по теста
ниво в резултат от черпене на
подземни води
ДА

ЛОШО

ДА

ЛОШО

по тест „Интрузия на солени или замърсени води“ няма ПВТ определени
в лошо количествено състояние, тъй като резултатите от мониторинга на
повърхностни води показват, че няма завишени концентрации на
замърсяващи вещества в нито едно от идентифицираните повърхностни
водни тела свързани с ПВТ.
В Приложение № 4.2.3.а. е представена обобщената информация за посока и
степен на обмен на води мъжду подземните и повърхностните водни тела в ЗБР.
В Приложение № 4.2.3.б. са представени резултати от прилагането на тест
„Поток на повърхностни води” в ЗБР.
Резултатите и данните от приложените тестове съгласно подхода за оценка на
количественото състояние на подземните водни тела, са представени в обобщена
таблица за ПВТ в риск по количество в териториални обхват на ЗБР Приложение
4.2.3.в
Крайната оценка на количественото състояние на ПВТ, определени в риск по
количество е изготвена след провеждане на всички тестове (където са приложими).
Използван е принципа „one out - all out”, т.е. ако само по един от тестовете ПВТ е
определено в лошо количествено състояние, респективно цялото ПВТ се оценява в
лошо количествено състояние. Ако по всички приложени тестове ПВТ е в добро
количествено състояние, то ПВТ се обявява в добро количествено състояние. От общо
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13 бр. ПВТ в риск, 6 бр. са оценени в лошо количествено състояние (таблица №
4.2.3.в.), те са представени в Приложение 4.2.3.г и изобразени на Карта 4.2.3.а.
Таблица № 4.2.3.в.
№ по

Количествено
състояние на ПВТ

Тип на ПВТ

ред

ДОРБО

ЛОШО

1

ПВТ в алувиалните отложения на реките

5

5

2

ПВТ в грабеновидни депресии

7

0

3

ПВТ с пукнатинни води

10

1

4

ПВТ в райони с карстови басейни, разположени в територии с
разпространение на пукнатинни колектори

4

5

ПВТ в самостоятелни карстови басейни

6

0

Общата оценка на състоянието на всички 38 бр. е направена, като са съпоставени
крайните оценки за химичното и количествено състояние на ПВТ. По-лошата от двете
оценки е определяща и водеща за цялостната оценка на състоянието на всяко подземно
водно тяло (таблица № 4.2.3.г.). От общо 38 бр. ПВТ, 6 са оценени в ЛОШО състояние
(Карта 4.2.3.б).
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Таблица № 4.2.3.г.
№
по
ред

Тип на
ПВТ

Име на ПВТ

Код на ПВТ

Оценка на
химично
състояние

Оценка на
количествено
състояние

Обща оценка
на състоянието
на ПВТ

BG4G000000Q001

ЛОШО

ЛОШО

ЛОШО

BG4G000000Q002

ДОБРО

ЛОШО

ЛОШО

BG4G000000Q003

ДОБРО

ЛОШО

ЛОШО

BG4G000000Q004

ДОБРО

ДОБРО

ДОБРО

BG4G000000Q005

ДОБРО

ДОБРО

ДОБРО

BG4G00000QN006

ДОБРО

ЛОШО

ЛОШО

BG4G000000Q007

ДОБРО

ДОБРО

ДОБРО

BG4G000000Q008

ДОБРО

ЛОШО

ЛОШО

BG4G000000Q009

ДОБРО

ДОБРО

ДОБРО

BG4G001QNPg010

ДОБРО

ДОБРО

ДОБРО

Порови води в кватернер 1

Струмешница
Порови води в кватернер -

2
Водни тела в алувиалните отложения на реките

Кресна-Сандански

3
4
5
6
7
8
9

Порови води в кватернер Симитли
Порови води в кватернер Благоевград
Порови води в кватернер Дупница
Порови води в кватернер Неоген - Кюстендил
Порови води в кватернер Радомир-Брезник
Порови води в кватернер Разлог
Порови води в кватернер - Гоце
Делчев
Порови води в кватернер Неоген-Палеоген – Доспат

10

Порови води в неоген Струмешница

BG4G000000N011

ДОБРО

ДОБРО

ДОБРО

12

Порови води в неоген Сандански

BG4G000000N012

ДОБРО

ДОБРО

ДОБРО

Порови води в неоген Симитли

BG4G000000N013

ДОБРО

ДОБРО

ДОБРО

Порови води в неоген Благоевград

BG4G000000N014

ДОБРО

ДОБРО

ДОБРО

Порови води в неоген Брезник-Земен

BG4G000000N015

ДОБРО

ДОБРО

ДОБРО

BG4G000000N016

ДОБРО

ДОБРО

ДОБРО

BG4G000000N017

ДОБРО

ДОБРО

ДОБРО

BG4G00001Pg018

ДОБРО

ДОБРО

ДОБРО

BG4G00001Pg038

ДОБРО

ДОБРО

ДОБРО

13

14

15

Водни тела в грабеновидни депресии

11

Порови води в неоген – Разлог

16

Порови води в неоген - Гоце
Делчев

18

19

Водни тела с
пукнатинни води

17

Порово-пукнатинни води в
Гоцеделчевски палеогенски
водоносен хоризонт
Порови води в палеогенски
седиментен комплекс в
източните склонове на Влахина
планина
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Порово-пукнатинни води в
Осоговски палеогенски
вулканогенно-седиментен
комплекс
Порови води в палеогенски
седиментен комплекс на
Бобовдолска и Кюстендилска
котловина
Порови води в палеогенски
седиментен комплекс на
Пернишка котловина

20

21

22

2016

BG4G00001Pg039

ДОБРО

ДОБРО

ДОБРО

BG4G00001Pg138

ДОБРО

ДОБРО

ДОБРО

BG4G00001Pg238

ДОБРО

ДОБРО

ДОБРО

Пукнатинни води в Пирински
блок

BG4G1PzC2Pg019

ДОБРО

ДОБРО

ДОБРО

24

Пукнатинни води в Рилородопски метаморфити,
Южнобългарски гранити,
Калински плутон

BG4G001PzC2021

ДОБРО

ДОБРО

ДОБРО

25

Пукнатинни води в Беласишки
метаморфити

BG4G001PtPz025

ДОБРО

ЛОШО

ЛОШО

26

Пукнатинни води в
Западнородопскиметаморфити,
Южнобългарски гранити,
Барутин-буйновски плутон

BG4G001PtPz026

ДОБРО

ДОБРО

ДОБРО

27

Пукнатинни води във ВерилаВитошки блок

BG4G001PtPz027

ДОБРО

ДОБРО

ДОБРО

28

Пукнатинни води във Влахиноогражденско-малешевскоосоговскиметаморфити

BG4G001PtPz125

ДОБРО

ДОБРО

ДОБРО

29

Пукнатинно-карстови води в
Еловдолски карстов басейн

BG4G001T2T3029

ДОБРО

ДОБРО

ДОБРО

Пукнатинно-карстови води в
Сатовчански карстов басейн,
Долнодряновски плутон

BG4G0001Pt1030

ДОБРО

ДОБРО

ДОБРО

Пукнатинно-карстови води в
Бобошево-Мърводолскикартсов
басейн

BG4G00001T2035

ДОБРО

ДОБРО

ДОБРО

Пукнатинно-Карстови води в
Гоцеделчевски карстов басейн,
Тешовски плутон

BG4G0001Pt1036

ДОБРО

ДОБРО

ДОБРО

BG4G00T2T3028

ДОБРО

ДОБРО

ДОБРО

BG4G000Pt3031

ДОБРО

ДОБРО

ДОБРО

BG4G000Pt3032

ДОБРО

ДОБРО

ДОБРО

BG4G00T1T2033

ДОБРО

ДОБРО

ДОБРО

BG4G00T1T2034

ДОБРО

ДОБРО

ДОБРО

BG4G1T1T2T3037

ДОБРО

ДОБРО

ДОБРО

31

32

33
34
35
36
37
38

Водни тела в самостоятелни
карстови басейни

30

Водни тела в райони с карстови басейни,
разположени в територии с разпространение
на пукнатинни колектори

23

Карстови води в Земенски
карстов басейн
Карстови води в Разложки
карстов басейн
Карстови води във Влахински
карстов басейн
Карстови води в Логодашки
карстов басейн
Карстови води в Смоличенски
карстов басейн
Карстови води в Голобърдовски
карстов басейн
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4.3. Мониторинг и оценка на състоянието на зоните за защита на водите
Зоните за защита на водите са представени в Раздел 3 от настоящия ПУРБ. Те
включват зоните от Натура 2000, определени съгласно Директивата за хабитатите
(92/43/EEC) и Директивата за птиците (79/409/EEC), уязвимите зони, определени
съгласно Директивата за нитратите (91/676/EEC), чувствителните към биогенно
замърсяване зони, определени съгласно Директива за чувствителните зони
(91/271/EEC) и зоните за защита на питейни води, установени съгласно чл. 7 от РДВ.
Планирането на мониторинг в зоните за защита осигурява информация,
необходима за оценка на състоянието им и оценка на възможността за постигането на
стандартите и целите за тези защитени територии, определени от европейското и
национално законодателство.
В настоящия ПУРБ (2016 - 2021 г.) са разработени програми за мониторинг на
повърхностните водни тела, определени като зони за защита за питейно-битови цели.
От общо 183 бр. повърхностни водни тела, 63 са определените като зони за защита за
ПБВ. От тях 60 бр. са повърхностни водни тела категория „река” и 3 бр. са от категория
„езеро”. Всички повърхностни водни тела, определени като зони за защита за ПБВ са
представени в таблица № 3.1.а. към Раздел 3 от настоящия ПУРБ. Във водосборите на
тези повърхностни водни тела са разположени едно или няколко открити
водохващания, водите, от които се използват за водоснабдяване на населени места и
човешка консумация.
„Уязвими зони” са зони в отделни повърхностни водни тела или в части от тях,
които са замърсени с нитрати или са застрашени от замърсяване и уязвимите зони
(райони, в които чрез просмукване или оттичане водите се замърсяват с нитрати от
земеделски източници). Нитратно уязвимите зони са представени в Раздел 3, т. 3.3.1 на
настоящия ПУРБ.
„Чувствителни зони” са зони, чувствителни към замърсяване с биогенни
вещества. Чувствителните зони са представени в Раздел 3, т. 3.3.2 на настоящия ПУРБ.
4.3.1. Мониторингови програми и мрежи при зоните за защита на водите
Планирането на мониторинга на повърхностните води, включително
мониторинга в зоните за защита се извършва на основание чл. 155, ал. 1, т. 4 от Закона
за водите.
Програмите за мониторинг в зоните за защита на повърхностни води
предназначени за ПБВ са изготвени в съответствие с „Методология за планиране и
51
провеждане на мониторинг в зони за защита на водите”
от Ръководството за
мониторинг на повърхностните води.
Изпълнението на мониторинга в зоните за защита на повърхностни води
предназначени за ПБВ е в съответствие с изискванията на Наредба 12/16.06.2002
година за качеството на повърхностните води, предназначени за пиене. Получената
информация служи за определяне на качеството и категоризиране на пресните

51

http://www5.moew.government.bg/wp-content/uploads/filebase/Water/PURB/Podhodi/Metodika_monitoring_zoni_za_zashtita_.pdf
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повърхностни води, които след прилагане на подходяща обработка се използват или са
перспективни за получаване на вода за питейно-битово водоснабдяване.
Годишната категоризация на повърхностните води, предназначени за ПБВ се
публикува като част от Годишните доклади за качеството на повърхностните води,
предназначени за питейно-битово водоснабдяване 52 на интернет-страницата на БД
„ЗБР”.
Програмата за мониторинг в зоните за защита на повърхностни води
предназначени за ПБВ (пунктове и честота) е представена в Приложение 4.3.1.а.
Мрежата с разположението на пунктовете за мониторинг в зоните за защита на
повърхностни води предназначени за ПБВ е изобразена на Карта 4.3.1.а.
Повърхностните водни тела, които са зони за защита на водите за ПБВ и са
включени в процеса на групиране (чрез прилагане на Подход за групиране на
повърхностни водни тела за целите на мониторинга и за целите на оценка на
екологичното и на химичното състояние Приложение 4.1.2.а), както и определеното
повърхностно водно тяло и мониторингов пункт за наблюдение, чиито набор от
мониторингови данни ще бъде ползван за оценка на групираните водни тела са
представени в Приложение 4.3.1.б.
Програмата за мониторинг на съдържанието на нитрати и на еутрофикация на
повърхностните води е представена в Приложение 4.3.1.в.
Мрежата с пунктовете за мониторинг на съдържанието на нитрати и
еутрофикация на повърхностни води е представена на Карта 4.1.1.а.
Зоните за защита на питейни води при подземните води са целите ПВТ, от които
се черпи вода за питейно-битово водоснабдяване (средно повече от 10 m3 на денонощие
или водоснабдяващи повече от 50 човека). Определените като зони за защита на
питейни води ПВТ (34 от общо 38 бр. ПВТ) са представени в Раздел 3 от настоящия
ПУРБ.
Мониторингът на тези ПВТ се изпълнява интегрирано и е част от програмите за
контролен и оперативен мониторинг на химичното състояние.
В някои случаи за оценката на постигането на целите на зоната за защита е
необходима допълнителна информация за:
оценка дали се влошава качеството на черпената вода, което да доведе до
повишаване на нивото на пречистване/третиране;
изпълнение на изискванията за допълнително характеризиране.
Изискванията към пунктовете, параметрите, цикъла и честотата на мониторинга
на определените като зони за защита ПВТ са посочени раздел V т. 1 и т. 2. от
методиката за мониторинг.
Програмата за мониторинг на ПВТ, определени като зони за защита на питейни
води е представена таблично в Приложение 4.3.1.г.
Мрежата за мониторинг на ПВТ, определени като зони за защита на питейни
води е изобразена на Карта 4.3.1.б.
52

http://www.wabd.bg/index.php/2015-06-25-12-29-13
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Програмата за мониторинг за съдържание на нитрати в подземните води е
представена в Приложение № 4.3.1.д.
4.3.2. Оценка на състоянието на зоните за защита на водите
Оценката на състоянието на зоните за защита за води предназначени за питейнобитово водоснабдяване е извършена на база данни от проведен мониторинг през 2014 г.
и последваща категоризация на водоизточниците, в съответствие с изискванията на
Приложение № 1 на Наредба № 12/2002г. за качествените изисквания към
повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване.
При оценката на състоянието е използван утвърден на национално ниво:
„Подход за определяне/актуализиране на зоните за защита на водите и техните
екологични цели, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 – 4 от Закона за водите” 53. В добро
състояние са оценени зоните, които отговарят на изискванията/показателите за
постигане на екологичните цели, съгласно подхода (отговарящи на категории А1 и А2).
Зони, които при последната категоризация са оценени в категория А3 и извън нея се
оценяват като зони недостигащи добро състояние.
Направената оценка на състоянието на зоните за защита за води, предназначени
за питейно-битово водоснабдяване показва следното:
в добро състояние са оценени всички 63 зони за защита на повърхностни
води, предназначени за ПБВ;
в недостигащо добро състояние - няма оценени зони за защита на
повърхностни води, предназначени за ПБВ.
Оценката на състоянието на зоните за защита на повърхностните води,
предназначени за ПБВ е показана на Карта 4.3.2.а.
Оценката на състоянието на зоните за защита на подземните води,
предназначени за питейно-битово водоснабдяване е извършена по теста за „Влошаване
на качествата на подземните води, предназначени за питейно-битово
водоснабдяване” от подхода за оценка на химичното състояние на подземните водни
тела54. Направената оценка показва, че всички 34 бр. зони за защита на подземни води,
предназначени за ПБВ са оценени в добро състояние.
Съгласно Заповед № РД-146/25.02.2015 г. на Министъра на околната среда и
водите за Западнобеломорски район за басейново управление са определени 2 броя
подземни водни тела, които са замърсени или са застрашени от замърсяване с нитрати
от земеделски източници - BG4G000000Q001 – Порови води в кватернер Струмешница и BG4G000000N011 – Порови води в неоген - Струмешница. Резултатите
от оценката на състоянието на подземните водни тела попадащи в нитратно уязвимата
зона, показват превишения на концентрацията на нитрати в подземните води над
определените за тях прагови стойности.

53
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Оценката на състоянието на зоните за защита на подземните води,
предназначени за ПБВ е представено в Приложение 4.3.2 и илюстрирано на Карта
4.3.2.б.
4.4. Оценка на ефекта от мерките в ПУРБ 2010 - 2015 г.
Програмите от мерки, включени в Раздел VІІ на ПУРБ 2010 - 2015 г. целят
изпълнение на дейности, които да доведат до постигане на добро екологично състояние
на водните тела. За водни тела, оценени в по-лошо от „добро” състояние целта на всяка
мярка е достигане на добро състояние . За водни тела, които са оценени в „добро” или
„отлично” състояние мерките предвиждат дейности, които да запазят и да не допуснат
влошаване на екологичното състояние.
Промяната в състоянието на всяко повърхностно водно тяло се отчита чрез
стойностите включените в програмите за мониторинг качествените елементи – БЕК,
хидроморфологични елементи, основни физикохимични параметри, специфични
замърсители и приоритетни вещества. Програмите за мониторинг на повърхностни
води – контролен, оперативен, проучвателен мониторинг и мониторинг на зони за
защита дават информация за промяната или липсата на промяна в състоянието на
дадено водно тяло, към което са насочени и изпълнени конкретни мерки. Разликите в
числовите стойности на индикативните качествени параметри за водното тяло преди и
след изпълнението на конкретна мярка са критерии за ефекта от нейното изпълнение.
За отчитане на реален ефект от изпълнението на една мярка (установена реакция
от страна на водното тяло и неговата екосистема) може да е необходим различен
период от време. Това зависи от вида натиск, към който е насочена тази мярка и от
индикативните параметри на състоянието на водното тяло, с които този ефект се
отчита. Наблюдаваните основни химични параметри, специфични замърсители и
приоритетни вещества (в матрица вода) реагират по-бързо на промяната, докато
повечето биологични елементи за качество (БЕК), хидроморфологичните подкрепящи
елементи, както и стойностите на концентрациите на специфични замърсители и
приоритетни вещества в матрици седименти и биота ще реагират и отчетат промяната в
състоянието на водното тяло по-бавно.
В ПУРБ 2010 – 2015 г. са включени следните видове мерки :
основни мерки - съгласно чл. 11. 3 (а) от РДВ: мерки, произтичащи от
изискванията на Европейските директиви в областта на водите и
транспонирани в българското законодателство;
други основни и допълващи мерки - съгласно чл. 11.3 (б) от РДВ: мерки,
които се прилагат към основните мерки за постигане на целите за
опазване на околната среда;
ключови мерки: мерките, от които се очаква в най-голяма степен да
допринесат за постигане целите на РДВ. Те са най-важни за постигането
на добро състояние на повърхностните и подземните води.
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Общия брой мерки за Западнобеломорски район в периода на ПУРБ 2010 - 2015
г. е 753. Типовете мерки са 35, от които 13 основни типа мерки и 22 типа допълващи
мерки.
Основни проблеми при отчитане ефекта от мерките, включени в 2010 - 2015 г.
са следните:
програмите от мерки, включени в ПУРБ 2010 - 2015 г., в голямата си част
не са разписани към конкретните водни тела. Изключение правят
мерките, свързани с изграждане на нови ГПСОВ, реконструкция и
модернизация на съществуващи ГПСОВ и прилагане на добри
земеделски практики (ДЗП) в уязвими зони. Останалите мерки са
заложени на ниво главни поречия;
ниска събираемост на информацията за степента на изпълнението на
заложените в ПУРБ 2010 - 2015 г. програми от мерки, изискуема от
отговорните институции за напредъка по прилагането на ПоМ;
ниска информативност и конкретика на получената информация от
отговорните институции за напредъка по прилагането на ПоМ.
Предоставената информация за изпълнението на мерките е обща и е във
формати, които не позволяват нейното съотнасяне към конкретните
водни тела – например предоставена информация за изградена
канализационна мрежа общо в (km) на ниво община и брой обхванати
еквивалент жители общо (на ниво община);
голям процент на мерките са в твърде ранна фаза на изпълнение (етап на
проектиране), без цялостно завършване и пускане в експлоатация на
инсталации за очистване, ГПСОВ, ЛПСОВ и други мерки и това не
оказва влияние върху състоянието на водното тяло;
липса на данни от мониторинг за индикативен параметър по отношение
на включената мярка – например липса на данни от проведен мониторинг
на БЕК–риби за оценка на ефекта от изпълнение на заложени допълващи
мерки BG4MS021 „Изграждане на защитни прагове с рибни проходи” и
BG4MS022 „Изграждане на рибни проходи към съществуващи защитни
прагове”;
липса на разработена и действаща методика за определяне на екологичен
отток води до невъзможност за отчитане на ефекта от основна мярка
BG4MB013 „Мерки за поддържане на минималния екологичен отток чрез
регулиране на разрешените водовземания” и допълващамярка BG4MS002
„Административни мерки за поддържане на минималния екологичен
отток”;
извършената промяна в типологията на повърхностните водни тела след
влизане в сила на ПУРБ 2010 - 2015 г., промяна в броя и границите на
водните тела, обособяване на нови повърхностни водни тела, които са
зони за защита за питейно-битово водоснабдяване, влизане в сила на
Наредба № Н-4/2012 г. за характеризиране на повърхностните води,
включваща
разработената
петстепенна
типово-специфична
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класификационна система за оценка на екологично състояние на
повърхностни води – тези промени затрудняват проследяване на
промените в състоянието на водните тела през различните планови
периоди. Сравнението на екологичното състояние на определено
повърхностно водно тяло за двата периода на ПУРБ може да бъде само
частично – като се сравняват числови стойности на еднакви показатели и
качествени елементи, анализирани по еднакви методи и стандарти,
спрямо една и съща класификационна система за оценка в едни и същи
пунктове в различните години, когато има такива данни от проведен
мониторинг.
Посочените проблеми затрудняват оценка на ефекта от програмите от мерки,
изпълнени през периода на ПУРБ 2010 - 2015 г.
При оценка на ефекта от програмите от мерки е използван утвърден на
национално ниво „Подход за определяне на ефекта от изпълнението на мерките,
заложени в ПУРБ” 55 .
Изпълнение на основна мярка BG4MB001 Изграждане на нови пречиствателни
станции за отпадъчни води от агломерации над 10000 е.ж.:
В ПУРБ 2010 – 2015 г. са предвидени за изграждане 8 броя ГПСОВ, които да
обслужват общо 193960 е.ж. за населените места гр. Гоце Делчев, гр. Банско, гр.
Сандански, гр. Петрич, гр. Симитли с квартал Ораново, гр. Сапарева баня с курортно
селище Паничище, гр. Кочериново и гр. Бобов дол. Към настоящия момент 7 бр.
ГПСОВ са в процес на проектиране, за 1 бр. ГПСОВ (гр. Бобов дол) дейностите не са
стартирали.
За посочената мярка не е стартирало изпълнение в периода на ПУРБ 20102015г., поради което за нея не се извършва оценка на ефекта ѝ върху състоянието на
повърхностните водни тела.
Изпълнение на основна мярка BG4MB002 Изграждане на нови пречиствателни
станции за отпадъчни води от агломерации между 2000 и 10000 е.ж.
В ПУРБ 2010 – 2015 г. са предвидени за изграждане 41 бр. ГПСОВ общо за
трите главни поречия, които да обслужват общо 148 102 е.ж.
Към настоящия момент 11 бр. ГПСОВ са в процес на проектиране:
7 бр. ГПСОВ в поречието на р. Струма (с. Крайници, гр. Рила, с. Крупник,
с. Първомай, с. Коларово, с. Кавракирово, с. Микрево);
4 бр. ГПСОВ в поречието на р. Места (с. Баня, гр. Якоруда, гр.
Хаджидимово, гр. Белица).
За посочената мярка не е стартирало изпълнение в периода на ПУРБ 2010 - 2015
г., поради което за нея не се извършва оценка на ефекта ѝ върху състоянието на
повърхностните водни тела.

55

http://www5.moew.government.bg/wp-content/uploads/filebase/Water/PURB/Podhodi/Podhod_Efekt_merki_.pdf
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Изпълнение на основна мярка BG4MB003 Разширение, модернизация и
реконструкция на съществуващи ГПСОВ за агломерации над 10 000 е.ж.
В ПУРБ 2010 – 2015 г. за поречието на река Струма са предвидени дейности по
реконструкция и модернизация на 3 ГПСОВ – гр. Батановци, гр. Дупница и гр.
Кюстендил, обслужващи общо 311 926 е.ж.
Към настоящия момент изпълнението на тази мярка е следното:
1 бр. ГПСОВ – гр. Батановци е на етап „изготвен идеен проект”;
1 бр. ГПСОВ – гр. Дупница е на етап „планирането е в процес на
изпълнение”;
1 бр. ГПСОВ – гр. Кюстендил - дейностите по реконструкция и
модернизация са завършили, по силата на изпълнение на Мярка
ИСПА2005/BG/16/P/PE/006;
през 2014 г. е извършена реконструкция на ГПСОВ – гр. Благоевград - 3
бр. ;
биобасейни, изграждане на селектор и др. съпътстващи мероприятия за
очистване на азота и фосфора от водата.
За тази изпълнена мярка е направена оценка на ефекта от изпълнението ѝ в
Приложение 4.4.
Изпълнение на основна мярка BG4MB004 Доизграждане и/или реконструкция на
канализация за отвеждане на отпадъчни води в ГПСОВ над 10000 е.ж.:
Към настоящия момент по тази мярка е реализирано следното изпълнение:
изградена нова канализационна мрежа - 4110 m ;
рехабилитирана канализационна мрежа - 30 437 m, която обслужва 119
826 е.ж.
Получената информация за изпълнението на тази мярка не може да се съотнесе
към конкретни водни тела, поради което за нея не се извършва оценка на ефекта ѝ
върху състоянието на повърхностните водни тела.
Изпълнение на основна мярка BG4MB005 Доизграждане и/или реконструкция
на канализация за отвеждане на отпадъчни води в ГПСОВ между 2000 и 10000 е.ж:
Към настоящия момент по тази мярка е реализирано следното изпълнение:
изградена нова канализационна мрежа – 8 050m;
рехабилитирана е 30 251m съществуваща канализационна мрежа, която
обслужва 28 764 е.ж.
Получената информация за изпълнението на тази мярка не може да се съотнесе
към конкретни водни тела, поради което за нея не се извършва оценка на ефекта ѝ
върху състоянието на повърхностните водни тела.
Същевременно са изградени и пуснати в експлоатация модулни ЛПСОВ в девет
населени места на територията на община Сатовча – за селата Боголин, Туховища,
Годешево, Фъргово, Жижево, Ваклиново, Осина, Долен и Крибул. За тази мярка е
направена оценка на ефекта от изпълнението в Приложение 4.4.
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Изпълнение на основна мярка BG4MB006 Учредяване, изграждане и
експлоатация на общо 474 броя санитарно – охранителни зони около водоизточници и
съоръжения за питейно-битово водоснабдяване:
Към настоящия момент изпълнението на тази мярка е следното: Проведени са
процедури и са определени 271 броя санитарно-охранителни зони.
За целите на настоящия ПУРБ бяха обособени повърхностни водни тела, които
са зони за защита, предназначени за питейно-битово водоснабдяване. От общо 183
повърхностни водни тела, 63 са водните тела, които представляват зони за защита за
ПБВ. Направената оценка на състоянието на зоните за защита за води, предназначени
за питейно-битово водоснабдяване в ЗБР в т.4.3.2 от настоящия Раздел 4 на ПУРБ (2016
– 2021 г.) показва, че всички 63 зони за защита на повърхностни води, предназначени
за ПБВ са в добро състояние и няма зони за защита на повърхностни води,
предназначени за ПБВ, оценени като недостигащи добро състояние. Оценката на
състоянието на зоните за защита на повърхностните води, предназначени за ПБВ е
показана на Карта 4.3.2.a.
Изпълнение на допълнителна мярка BG4MS006 Мерки за контрол върху
прилагането на добрите земеделски практики за ограничаване и/или преустановяване
на замърсяването на повърхностните и подземни води с торове и препарати за
растителна защита:
Към настоящия момент по тази мярка е реализирано следното изпълнение:
утвърдени Правила за добра земеделска практика - Заповед № РД-09-799
от 11.08.2010 г. на Министъра на земеделието и храните;
определени води, замърсени и застрашени от замърсяване с нитрати от
земеделски източници - Заповед № РД-930/25.10.2010 г. на Министъра на
ОСВ, заменена по-късно със Заповед № РД – 146/26.02.2015 г.;
изготвени и утвърдени ПоМ за ограничаване и предотвратяване на
замърсяването от земеделски източници в уязвимите зони (задължителни
за земеделски стопани на територията на НУЗ);
проведено обучение за прилагане на добри земеделски практики на 19
регистрирани земеделски производители.
Оценката на ефекта от изпълнението на тази мярка за повърхностно водно тяло
BG4ST400R1072 - р. Струмешница от българо-македонската граница до вливане в р.
Струма, попадащо в Приложение № 1 на Заповед № РД–146/26.02.2015 г. на
Министъра на околната среда е представена в Приложение 4.4.
Изпълнение на допълваща мярка BG4MS018 Доизграждане и/или реконструкция
на водопроводна мрежа за агломерации над 10 000 е.ж. с дължина 520 272 m,
обслужваща 130 068 е.ж.:
Към настоящия момент по тази мярка е реализирано следното изпълнение:
доизградена и/или реконструирана водопроводна мрежа с дължина 36 155
m;
111 014 засегнати еквивалент жители.
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Получената информация за изпълнението на тази мярка не може да се съотнесе
към конкретни водни тела, поради което за нея не се извършва оценка на ефекта ѝ
върху състоянието на повърхностните водни тела.
Изпълнение на допълнителна мярка BG4MS019 Доизграждане или
реконструкция на водопроводна мрежа за агломерации между 2000 и 10 000 е.ж. с
дължина 435 936 m, която да обслужва 108 984 е.ж.:
Към настоящия момент по тази мярка е реализирано следното изпълнение:
доизградена и/или реконструирана водопроводна мрежа с дължина 50922
m, в т.ч. 500 m. изцяло нова;
13 242 засегнати еквивалент жители.
Получената информация за изпълнението на тази мярка не може да се съотнесе
към конкретни водни тела, поради което за нея не се извършва оценка на ефекта ѝ
върху състоянието на повърхностните водни тела.
Изпълнение на допълнителна мярка (определена като ключова) BG4MS021
Изграждане на защитни прагове с рибни проходи.
Към настоящия момент по тази мярка е реализирано следното изпълнение –
изградени са защитни прагове с рибни проходи - 22 броя.
Получената информация за изпълнението на тази мярка не може да се съотнесе
към конкретни водни тела, поради което за нея не се извършва оценка на ефекта ѝ
върху състоянието на повърхностните водни тела.
Изпълнение на допълнителна мярка (определена като ключова) BG4MS022
Изграждане на рибни проходи към съществуващи защитни прагове.
Към настоящия момент по тази мярка е реализирано следното изпълнение –
изградени са рибни проходи към съществуващи защитни прагове -16 броя.
Получената информация за изпълнението на тази мярка не може да се съотнесе
към конкретни водни тела, поради което за нея не се извършва оценка на ефекта ѝ
върху състоянието на повърхностните водни тела.
Установени са следните причини за забавяне или нестартиране на програмите от
мерки, включени в ПУРБ 2010 – 2015 г.:
липса на програми за финансиране;
спряно финансиране;
законодателни трудности;
липса на инициативи и активни действия от страна на отговорните по
изпълнението на мерките институции.
4.5. Непълноти и неопределености
За повърхностни води:
При изготвяне на оценката на екологичното състояние на повърхностните водни
тела в ЗБР за целите на настоящия ПУРБ (2016 – 2021 г.) са установени следните
непълноти и неопределености:
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не е проведен мониторинг на подкрепящите хидроморфологични
елементи за качество, в това число и на данни за измерени водни
количества и отток на реките в пунктове за мониторинг от програмите на
БД „ЗБР”. Пунктовете за количествен мониторинг не съвпадат в голямата
си част с пунктовете за мониторинг на качествените елементи. Това води
до невъзможност за комплексна оценка на екологичното състояние и до
ползването на числови модели за оценка на състоянието, поради
затруднения при захранването им с данни за отток и водни количества;
липса на данни от проведен мониторинг за 9 повърхностни водни тела в
ЗБР. Те са оценени в неизвестно екологично състояние и са включени в
програмите за оперативен мониторинг в настоящия ПУРБ;
липса на методология за оценка на хидроморфологичното състояние на
повърхностните водни тела. Разработени са технически спецификации за
изпълнение
на
научно-приложна
разработка
„Оценка
на
хидроморфологичното състояние на повърхностните водни тела –
категория „река”, „езеро” и „преходни води” и оценка на влиянието на
хидроморфологичните изменения върху екологичния статус”, чието
изпълнение не стартира;
липса на разработена и действаща методика за определяне на масовия
товар от обектите, формиращи отпадъчни води;
липса на разработена и действаща методика за определяне на минимално
допустим отток в реките, съгласно изискванията на чл. 135, ал 1, т. 1 от
Закона за водите;
липса на разработени и действащи стандарти за качество СКОС за някои
вещества, които са специфични замърсители – феноли, нефтопродукти,
детергенти;
непълно изпълнение на програма за хидробиологичен мониторинг по
отношение на всички включени БЕК (например риби);
непълно изпълнение на програмата за мониторинг на повърхностни води,
в частта анализи на специфичните замърсители;
данни от мониторинг на повърхностни води, неотговарящи на
изискванията на Директива 2009/90/ЕС, (чл. 84, Раздел III от Наредба 1 за
мониторинг на водите).
резултати от мониторинг с различна граница на количествено определяне
на аналитичния метод за едно и също вещество, пробовземано в един и
същ пункт.
При изготвяне на оценката на химичното състояние на повърхностните водни
тела в Западнобеломорски район за целите на настоящия ПУРБ (2016 – 2021 г.) са
установени следните непълноти и неопределености:
липсват внедрени методики за анализ на приоритетните вещества,
посочени в таблица № 4.1.3.а.;
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не е провеждан мониторинг на приоритетни вещества в матрици
седимент и биота;
наличие на резултати от мониторинг на води, неотговарящи на
изискванията на Директива 2009/90/ЕС (чл. 84, Раздел III от Наредба 1 за
мониторинг на водите);
резултати от мониторинг с различна граница на количествено определяне
на метода анализ за едно и също вещество за един и същ пункт.
липса на разработена и действаща методика за изчисляване на товарите
на замърсителите в заустваните отпадъчни води.
За подземни води:
Непълноти и неопределености, свързани с мониторинга на ПВТ:
липса на информация за пълния набор от технически параметри на
съществуващите пунктове и хидрогеоложките характеристики на ПВТ в
района на тези пунктове;
липса на осигурени дългосрочни договори със собствениците на земята
или в които се извършва мониторинг. Това води до евентуален риск от
прекъсване на редиците от данни;
част от пунктовете са разположени в труднодостъпни терени.
Непълноти и неопределености, свързани с оценката на химичното състояние на
ПВТ:
изпълнение на собствен мониторинг от титулярите на издадени
разрешителни в неакредитирани лаборатории (неотговарящи на
изискванията на чл. 84, Раздел III от Наредба 1 за мониторинг на водите);
недостатъчна дължина на редицата от данни от проведен собствен
мониторинг, поради прекъсвания в определени години.
необходимост от допълнителни проучвания и информация за
подобряване разбирането на концептуалния модел на ПВТ.
Непълноти и неопределености, свързани с оценката на количественото
състояние на ПВТ:
липса на достатъчен брой пунктове за количествен мониторинг за
измервания на нива и дебити в ПВТ. Наличните данни за нивата и
дебитите в периода 2010 - 2013 г. са само от т.н. оперативни пунктове;
липса на определени конкретни изисквания към нивото или количеството
ПВ, необходими за постигане и поддържане на БПС на болшинството от
местообитанията;
недоброто техническо състояние на МП на количественото състояние,
което води до понижаване на достоверността на получаваните данни от
измерване;
необходимост от допълнителни проучвания и информация за
подобряване разбирането на концептуалния модел на ПВТ в частта
касаеща количественото състояние.
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