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Междинният  преглед на значимите проблеми при управлението на водите в Дунавски район за 

басейново управление се извършва съгласно   изискванията на Глава Десета „Управление на 

водите‖, Раздел ІV „Характеризиране на района за басейново управление на водите‖ на Закона за 

водите и в съответствие с изискванията на Директива 2000/60/ЕС. 

 

 

Настоящият документ  и приложенията към него са на разположение на всички заинтересовани 

страни за консултации, мнения и предложения за срок от шест месеца , считано от датата на 

публикуването му  
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БАН Българската академия на науките  

БВП Брутен вътрешен продукт  
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пречиствателни станции за отпадъчни води 
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е.ж. Еквивалент жители 

ЕК Европейска комисия 

ЗБР Закон за биологичното разнообразие 

ЗВ Закон за водите 
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ЗРА Закон за рибарство и аквакултури 
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МИЕ Министерство на икономиката и енергетиката  
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МОСВ Министерство на околната среда и водите  

НЕМ Национална екологична мрежа 

НИМХ Национален институт по хидрология и метеорология 

НСИ Национален статистически институт 

НСИ Националния статистически институт  

ОВ Отпадъчните води  

ОПОС  Оперативна програма околна среда  
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станции за отпадъчни води 

ПУРБ План за управление на речните басейни 

ПУРН План за управление на риска от наводнения 

РБУ Район за басейново управление 

РВ Речно водохващане 

РДВ Рамкова Директива за водите 

РЗИ Регионална здравна инспекция 

РЗПРН Райони със значителен потенциален риск от наводнения 

РИОСВ Регионална инспекция по околната среда и водите 

РЛ Регионална лаборатория / Регионални лаборатории  

СКОС  Стандарти за качество на околната среда 

СМВТ Силно модифицирано водно тяло / Силно модифицирани водни тела 

СОЗ Санитарно-охранителна зона / Санитарно-охранителни зони 

ХТС Хидро-технически съоръжения 

JICA Японска Агенция за международно сътрудничество 

TNMN Транснационална мониторингова мрежа  
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Законова рамка   

ПУРБ - цел, етапи на разработване 

Планът за управление на речните басейни (ПУРБ) е основен инструмент за 

интегрирано управление на водите, съгласно изискванията на Директива 2000/60/ЕС - 

Рамкова Директива за водите (РДВ), транспонирана в Закона за водите (ЗВ).  

ПУРБ в Дунавски район се разработва от Басейнова дирекция за управление на 

водите Дунавски район (БДУВДР), съгласно изискването на чл. 155, ал. 1, т. 2 от ЗВ и чл. 

13 на РДВ. 

Първият ПУРБ в Дунавски район за басейново управление (ДРБУ) беше 

публикуван в началото на 2010г. и обхваща периода до 2015г. Съгласно изискванията на 

член 14 от РДВ и чл. 159, ал. 1 от ЗВ, ПУРБ се преразглежда и актуализира на всеки шест 

години след първоначалното му публикуване. Основните етапи при актуализацията на 

плана са представени на фигура 1.1. 

 

 

До края на 2015г. предстои да бъде извършена актуализация на ПУРБ, в резултат 

на което ще бъде изготвена актуализирана Програма от мерки за постигане на водите в 

Фигура 1.1 Основни етапи при актуализацията на ПУРБ 
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района за басейново управление. Съдържанието на актуализирания план се 

регламентира от чл. 159, ал. 2 на ЗВ. 

В периода януари 2013г. – 

октомври  2014г. се  извършват дейности 

по  актуализация на ПУРБ, както е 

показано на фигура 1.2.Тези дейности ще 

продължат и през 2015г. Предвижда се те 

да бъдат извършени основно от БДУВДР, 

но изпълнението на някои от тях 

изискваспециализирани знания и умения 

за извършване на анализи и за 

разработване и прилагане на научно-

обосновани  методики и подходи, поради 

което е идентифицирана необходимост от използване на  външна консулантска помощ 

(Приложение 1.1).  

Актуализацията на ПУРБ се изготвя съгласно работна програма, която се 

публикува и обявява на обществеността за консултации. БДУВДР публикува в края на 

2012г.:  

 Работна  програма  с всички 

дейности по актуализирането на 

ПУРБ, както и сроковете за  

реализирането им; 

 График  на обществените  

обсъждания,  които е необходимо 

да се  проведат за  актуализация 

на ПУРБ  в Дунавски   район  за  

втория планов период 2016 – 

2021г.                           

Ключова роля в процеса на 

изготвяне/актуализация на ПУРБ играят 

Консултациите със заинтересованите 

страни, които се извършват на различните етапи от актуализиране на плана (фигура 1.3). 

За извършване на тези консултации БДУВДР използва различни форми: 

Публикуване на интернет-страницата на Дирекцията на всички документи, които са 

Фигура 1.3 Консултации с обществеността 

Фигура 1.2 Дейности по  актуализация ПУРБ до 2014г. 
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предмет на обществено обсъждане; срещи със заинтересованите страни, анкети, 

проучвания.  

Материалите и резултатите от обществените обсъждания се публикуват в секция 

„Консултации с обществеността― на интернет-страницата на БДУВДР.  

В периода май-юни 2013г. бяха проведени срещи със заинтересованите страни в 

градовете Плевен, В.Търново, Русе, Вършец и София, на които бяха представени  

работната програма и графикът за консултации при актуализация на ПУРБ. На тези срещи 

бяха представени и предстоящите дейности по идентифициране на значими проблеми 

при управлението на водите. В тази връзка беше проведено и предварително анкетиране 

на представители на заинтересованите страни от различните основни поречия. 

Получените са 111 попълнени анкетни карти, които са обработени и анализирани.  

Целта на настоящия документ е да представи на обществеността информация за 

извършените дейности по управлението на водите в Дунавски район и идентифицираните 

на този междинен етап значими проблеми в това отношение. БДУВДР разчита на 

активното участие на всички заинтересовани страни в обсъждането на тези проблеми, тъй 

като правилното им идентифициране и последващо решаване е в интерес на цялото 

общество. 

На обществено обсъждане ще бъдат подложени впоследствие и планираните 

мерки за решаване на така идентифицираните проблеми. Надяваме се чрез този процес 

на консултации и диалог да намерим най-добрите решения за устойчивото управление на 

водите, като елемент от устойчивото развитие на обществото като цяло. 

Структура  и цел на документа  

Междинният преглед на значимите проблеми при управлението на водите е ключов 

етап при актуализирането на Плана за управление на речните басейни. С този преглед  

приключва работата по анализа на характеристиките и състоянието на повърхностните и 

подземните води в района за басейново управление и се поставя основата за 

разработване на програмата от мерки за постигане и запазване на добро състояние на 

водите през  следващия цикъл на управление.  

За идентифицирането на значимите проблеми при управление на водите БДУВДР 

извърши обстоен анализ, който включва: 

 Актуализиран анализ на характеристиките на Района за басейново 

управление (РБУ): какви са нашите води; на какви видове, категории и 

типове се разделят; кои са основните единици за управление - водните 

тела. 
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 Преглед на зоните за защита на водите - какви и кои са тези зони, които 

трябва да опазваме да поддържаме. 

 Анализ на натиска върху  водите – кои видове човешка дейност и/или  други 

фактори оказват негативно влияние върху състоянието на водите и в какво 

се изразява това влияние. 

 Анализ на състоянието на водите – какво е качеството и количеството на 

повърхностните и подземните води, в каква степен то е повлияно от 

човешката дейност; съществува ли риск тези води да не постигнат добро 

състояние и по какви причини. 

Анализът е представен в раздели 2, 3, 4 и 5 на настоящия документ. 

В раздел 6 са представени идентифицираните значими проблеми в управлението 

на водите в Дунавски район за басейново управление.  

В отделни документи - приложения са представени по-подробни данни и карти, 

които допълват и поясняват изложението в текстовата част.  

 

2. АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА РАЙОНА ЗА БАСЕЙНОВО 

УПРАВЛЕНИЕ 

2.1. Обща характеристика на Дунавски район за Басейново управление 

2.1.1 Демографска и икономическа характеристика  

Като административно-териториален обхват ДРБУ покрива изцяло или частично 18 

области на България, 126 общини и 2329 населени места, включително столицата на 

страната - гр. София. 

Общата площ, която обхваща дирекцията, е 47 235 км2 или 42.5% от територията 

на страната. 

Дунавският район за басейново управление на водите е с най-голям дял от 

населението на страната. Към 01.02.2011г. населението, живеещо в ДРБУ е 3 570 300 

което представлява 48.47% от общото население в страната – 7 364 570 души. За 

сравнение, икономическият анализ за периода 2003-2007г., включен в първия ПУРБ,  

показа че към  31.12.2007г. населението, живеещо в ДРБУ е 3 361 344 души, или 44% от 

общото население на страната. Увеличаването на процента на населението, живеещо в 

ДРБУ към 2011г. спрямо общото население в страната, в сравнение с предишния 

изследван период (2003-2007г.) се дължи на два фактора:  
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 Общата тенденция на рязко намаляване на населението в страната (7 364 

570 през 2011г. спрямо 7 364 570  през 2007г.); 

 В ДРБУ се намира град София, където се наблюдава обратната тенденция - 

прираст на населението.  

Брутният вътрешен продукт (БВП) на ДРБУВ за 2009г. е с най-високи показатели 

спрямо останалите райони - 40 533 000 хил.лв или 59,33% от общия БВП за страната за 

същия период. Наблюдава се тенденция на повишаване на стойностите на БВП през 

2009г. в сравнение с предходните години, като увеличението спрямо стойностите на 

показателя, посочени в ПУРБ 2010 – 2015г. е приблизително 34%. 

Брутната добавена стойност в района към 2009г. е 34 822 000 хил.лв, или 59,33% 

от общата БДС за страната през същия период, като най-високи са показателите за БДС в 

сектора на услугите, изпреварващ БДС в отраслите индустрия и селско стопанство. 

Наблюдава се тенденция към повишаване на БДС в района през 2009 г. в сравнение с 

предходните години. 

2.1.2 Физико-географска  характеристика 

Дунавски район за басейново управление обхваща българската територия от 

международния басейн на река Дунав. Площта на района е 47 235 км2, което 

представлява 42.5% от територията на България и 5.9% от територията на Дунавски 

басейн.  

Релеф 

В хидрографски обхват и в морфо-структурен план ДРБУ почти се припокрива с 

географското понятие за Северна България. Малките различия идват от включването на 

водосбора на р.Нишава и р.Ерма и изключване на водосборите на Добруджанските реки, 

които се вливат в Черно море. В Дунавския район се включват две основни 

морфоструктурни единици: Дунавската равнина и северните склонове на 

Старопланинската верижна система. 

 Дунавската равнина се характеризира с низинен и хълмисто-платовиден релеф. В 

западната подобласт (до р.Вит) преобладава низинния и платовиден релеф със средна 

надморморска височина 130 м. Средната подобласт (между р.Вит и р.Янтра) има плоско-

ридов релеф с развитие на широки, меандриращи речни легла и средна надморска 

височина 138 м. На изток от р.Янтра се простира Лудогорско-Добруджанската хълмисто-

платовидна подобласт с плоски вододели на Лудогорското плато, разположени между 

изворните области на р.Баниски Лом и Суха река. Реките тук са с временен, непостоянен 
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отток и са дълбоко врязани в каньоновидни долини. 

Старопланинската верижна система се поделя на две части: Предбалкан и Главна 

Старопланинска верига. Предбалканът обхваща надлъжна ивица от предпланини, 

разположени между Дунавската равнина и Същинска Стара планина. Релефът е ридово-

хълмист с кулисообразно сменящи се структурни възвишения и понижения (антиклинали, 

синклинали и ерозионни понижения). Меридиално течащите реки Лом, Огоста, Искър, Вит, 

Осъм и Янтра пресичат с дълбоки и тесни проломи планинските ридове, а надлъжните им 

притоци оформят широки антиклинални и синклинални долини. 

Главната Старопланинска верига е най-широка в западната си част, около 40 км, 

като на изток при долината на Вит се стеснява до 20-тина км и така продължава през 

цялата средна част. 

Климат 

Климатът на Дунавската равнина е умереноконтинентален, 

сравнително еднообразния релеф. Средногодишната температура варира от 10°С до 

12.2°С в различните части на равнината. Поради безпрепятственото нахлуване на 

студени въздушни маси през зимата, в равнината за дълго се установява студено време, 

нерядко придружено от устойчиви температурни инверсии. Най-високите летни 

температури се проявяват през юли, като в западната част на равнинната те достигат 23-

24оС В Дунавската равнина е измерена най-високата годишна температурна амплитуда 

(25°С). 

 Валежи 

Средният годишен валеж в Дунавската водосборна област се движи в широки 

граници - от 500–550 мм в равнината и до над 1200 мм за високите планински части на 

Централния Балкан.  

С най-малки годишни валежи, 500–550 мм, се очертават отделни области по 

Дунавското крайбрежие, където се включват долините по долното течение на реките 

Цибрица и Огоста; на Вит и Осъм, на Янтра и Русенски Лом, както и крайбрежната ивица 

между Русе и Тутракан. Такъв валеж се отбелязва и за част от Добруджа и в източната 

част на Софийското поле. Годишен валеж под 500 мм се очертава по Дунавското 

крайбрежие при Оряхово–Остров, както и в Добруджа, по долините на Суха река и 

Карамандере. За останалата част на крайбрежието и ниската част на Дунавската равнина 

стойността е 550–650 мм. В хълмистата част на равнината преобладава годишен валеж 

650–700 мм. За припланинските места той е над 750–800 мм, някъде и над 800 мм, а за 
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сравнително по-ниските планински места - от 800 до 900 мм. Годишен валеж над 1000 мм 

е характерен главно за високите планински части и върховете. 

Основни поречия 

Дунавски район за басейново управление включва поречията на всички реки, 

вливащи се в р.Дунав на територията на България или извън нея (пресичащи западната 

ни граница). Основните поречия в ДРБУ са: 

Поречия на реките ЕРМА и НИШАВА 

Тези две реки се вливат в река Дунав извън границите на България – на сръбска 

територия  

Река ЕРМА (Трънска река) 

Река в Сърбия и България, ляв приток на Нишава, в която се влива на 

територията на Сърбия. Извира от Влашка планина (Сърбия). Дължината на р.Ерма е 65 

км, в България - 25 км. Водосборна площ до гр.Трън е 360.5 км2. По-големи притоци са 

реките Ябланица (24.6 км), и Лишковица (15.5 км).  

Река НИШАВА (Гинска река) 

Река в средната част на Западна България и в Сърбия, Десен приток на Южна 

Морава, в която се влива на запад от Ниш, Сърбия. Под името Гинска река извира от 

местността ―Голямо мочурище‖, на около 0.6 км западно от вр. Малък Ком (висок 1959 м), 

Западна Стара планина. Водосборната площ на реката в България е 191 км2

218 км, от които 40 са в България. 

Поречия на реките на запад от р. Огоста 

Тук се включват поречията на реките Тимок, Тополовец, Войнишка, Видбол, 

Арчар, Скомля, Лом, Цибрица и техните притоци. 

Река ТИМОК 

Река в Източна Сърбия, десен приток на Дунав, в който се влива на северозапад 

от с.Връв, Видинска област. В приустийната си част служи за граница между България и 

Сърбия (около 15 км). Образува се от Свърлишки Тимок и Търговищки Тимок. За начало 

на Тимок се приема Търговишки Тимок, който извира на Сърбска територия на 

северозапад от вр.Миджур, Западна Стара планина.  

Река ТОПОЛОВЕЦ 

Тополовец извира под името Мостище на 1.75 км североизточно от височината 

Връшка чука, Западен Предбалкан. Долното й течение във Видинската низина е 
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коригирано. Дължина й е 67.6 км, а водосборната площ 582.8 км2.  

Река ВОЙНИШКА 

Река Войнишка се образува главно от два притока: Чичилска и Короманица. За 

начало е приета р. Чичилска, която извира източно от вр. Черноглав.  

Река ВИДБОЛ 

Извира под името Джоновец но около 300 м от вр. Бабин нос (1108 м), Западна 

Стара планина. В горното си течение и част от средното тече на изток. След с. Макреш 

променя посоката, тече на север през тясна долина и се влива в Дунав на 2.5 км южно от 

Дунавци, Видинска област.   

Река АРЧАР 

Извира от югоизточните склонове на Бабин нос (на 300 м от върха). Дължината на 

реката е 59.4 км, средния наклон 17.50/00, с поречие от 365.4 км2. Притоци: р.Ошанска, 

р.Салашка  

Река СКОМЛЯ 

Дължина 41.6 км, водосборната площ 162,8 км2. В долното течение на реката е 

направена корекция и тя се влива чрез канал в р.Дунав, южно от остров Керкенеза. 

Река ЛОМ 

Извира от Чипровско-Берковската планина, Западна Стара планина и с евлива в 

Дунав при гр.Лом . Дълга е 92,5 km, с водосборна площ 1 240 км2.  

Река ЦИБРИЦА 

 Извира от местността ―Влашко поле‖, на около 1.7 км северно от Шеров връх и 

вр.Костин в Широка планина, Западен Предбалкан. Тече на североизток през 

Предбалкана и Дунавската хълмиста равнина в широка асиметрична долина (с по-

стръмни източни склонове). 

Поречие на река Огоста 

Река ОГОСТА  

За начало на Огоста е приета Чипровска река, която извира в Чипровско-Берковска 

планина, Западна Стара планина. Дължина на реката е 144.1 км, с водосборна площ от 

3157.1 км2. Огоста приема водите на около 40 притока, най-големи от които са Превалска 

река (дължина 19.3 км), Лопошанска Огоста (17.0 км), Дългоделска Огоста (29.3 км), 

Берковска река (16.8 км), Бързия (35.1 кm), Шугавица, Ботуня, Въртешница (38.2 км), 

Черна река (12.9 км).  
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Река СКЪТ  

Поречието на реката е в Северозападна България, приток на р.Дунав, в която се 

влива през общо коригирано устие с р.Огоста. Извира от северозападния склон на рида 

Веслец (от местността ―Речка‖ в подножието на Маняшки връх), Западен Предбалкан. По-

големи притоци са Бързина (дължина 37.4 км) и Грезница. 

Поречие на река Искър 

Река Искър е най-старата река на Балканския полуостров и е единствената река, 

запазила първоначалната си посока след станалите по-късно големи промени на земната 

повърхност. Искър е най-дългата река в България – 368 км, тече от юг на север и се влива 

като десен приток на р.Дунав. Има 25 притока. Образува се от реките Бели, Черни и Леви 

Искър. За начало на р.Искър се приема Черни Искър. Водосборът на р.Искър е 8646 км2. 

Гъстотата на речната мрежа е 1.1 км/км2. Най-големият приток на р.Искър е р. Малък 

Искър с дължина е 85.5 км. Други значими притоци на р.Искър са р.Лесновска (65 км) и 

р.Златна Панега (50 км). 

Поречие на река Вит 

За начало на р.Вит е приета р.Бели Вит. Дължината на река Вит е 153 км, а заедно 

с Бели Вит - 189 км, с площ на водосборната област 3225 км2. Средният наклон на реката 

е 9.60/00. Гъстотата на речната мрежа е твърде малка – 0.5 км/ км2, което се дължи главно 

на формата на водосборната област и малката й надморска височина. 

Броят на притоците е малък – р.Вит има около десет притока с дължина над 10 км, 

от които най-голям е Каменка с дължина 49.2 км и водосборна област 498.2 км2.  

Поречие на река Осъм 

Река Осъм се образува от сливането на Черни и Бели Осъм, като за начало е 

приет Черни Осъм. Той събира водите си от връх Левски и м.Венците. Гъстотата на 

речната мрежа е едва 0.4 км/км2. Дължината на р.Осъм е 278 км (314 км заедно с Черни 

Осъм). Водосбоната площ е 2824 км2. 

.Поречие на река Янтра 

Река Янтра води началото си от така наречената Голяма поляна под връх Атово 

падале. Водите си черпи от шест неголеми извора, които се събират в една глава 

(образуват общ извор) с дебит около 30 л/с. 

Дължината на р.Янтра е 285.5 км; водосборната й площ е 7 861,6 км2, което 

представлява 1.0% от водосборния басейн на Дунав. Поради малкия наклон (4.6‰) на 

течението в Дунавската равнина, Янтра прави големи меандри (коефициент на 
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извилистост 3.1 — най-голям за територията на България). Гъстотата на речната мрежа 

за главната река е 0,7 км/км2, а за нейните притоци варира между 0,3 км/км2 (р.Елийска) и 

1,5 км/км2 (р.Острешка). По-значителни притоци са: р.Росица – с дължина 164.3 км и 

водосборна площ 2261.9 км2; р.Лефеджа – дължина 91.8 км, площ 2458.2 км2, 

р.Джулюница – дължина 85.3 км, площ 864.3 км2, и пр. 

Поречие на река Русенски Лом 

Река Русенски Лом се образува от сливането на Бели и Черни Лом. 

50 км. Заедно с дясната съставяща я река Бели Лом дължината на Русенски Лом става 

197 км. Водосборната й площ е 2 874 км2. Двата главни клона – Черни и Бели Лом, имат 

дължина до сливането си съответно 130 и 147 км. Поречието на река Русенски Лом има 

изцяло равнинен характер като средната надморска височина на басейна е 272 м. Поради 

равнинния релеф (наклонът й е 0.62‰), река Русенски Лом образува множество меандри. 

Дунавски Добруджански реки  

Добруджанските притоци на р.Дунав заемат най-горната североизточна част на 

България. Противно на другите наши реки, които започват от стръмните склонове на 

високите планини и постепенно слизат към равнините, добруджанските реки започват от 

обширните равнини на високите полета и слизат в речните суходолия. Те имат 

повърхностен отток само в горните си течения, като водата по-надолу по течението 

поради голямата пропускливост на почвата и малкия наклон постепенно попива и изчезва 

далеч преди заустването на реките. 

Река ЦАРАЦАР 

Пресъхваща река в Североизточна България. Извира от северните склонове на 

Самуиловските височини, на около 1.5 км южно от с.Хърсово, Разградска област. 

Долината е всечена каньоновидно в аптски варовици и льос, на много места има почти 

отвесни брегове, обрасли с гори. Дължината на реката е 108 км. Водосборната площ е 

1062.2 км2. Средният наклон в района на с.Г.Поровец е 7.8‰, а в с.Белица 3.6‰. За 

начален приток е приет Карапанча, а по-главните й притоци са Войня – ляв (34.0 км, 111.8 

км2) и Чаирлък-ляв (34.9 км, 162,9 км2) над с.Драгомъж. 

Река СЕНКОВЕЦ 

Под името Сазлъка (Сазлъшка река) извира от Самуиловските височини при 

с.Висока поляна Шуменско. Влива се като дясно суходолие в р.Дунав на запад от 

с.Попина, Силистренско (срещу остров Гарван). Дължина -101.6 км. Площ на водосбора 

553.0 км2. Среден наклон на коритото 12,8‰. 
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Река КАНАГЬОЛ 

 Извира от Самуиловските височини. тече на североизток и се влива в езерото 

Гърлица Румъния. Край с.Срацимир, Силистренски област пресича държавната граница с 

Румъния. След Каолиново напълно загубва водите си в карстовите райони, през които 

тече. Най-големият й десен приток е Хърсовска река. Дължината на реката в българска 

територия е 110 км. Водосборът е 1745.0 км2.  

Река СУХА 

Водосборната област на р.Суха (Ишиклидере), заема по-голямата част от 

Централна Добруджа. Това е най-дългата река в Добруджа - 126 км, с 2 404 км2 площ на 

водосборна област. 

Релефа и границите на основните поречия в Дунавски РБУ са показани на Карта 

№ 1 и Карта № 2. 

 

2.2. Актуализация на характеристиките на повърхностните води 

2.2.1 Актуализация на типологията на повърхностните води 

Територията на Дунавския район за басейново управление, съгласно РДВ попада в 

Екорегион 12 – Черноморска провинция (Pontik province).  

Реките и езерата са категории, които принадлежат към определени типове 

повърхностни води. Характеристиката на типовете и факторите за дефиниране на 

типологията за реки и езера в България са част от Приложение 6 на Наредба Н-4 от 

14.09.2012г. за характеризиране на повърхностните води.  

Анализът на типологията за повърхностните води  в първия ПУРБ показва, че има 

разминавания в подхода и броя на типовете в отделните Басейнови Дирекции,  въпреки 

общия алгоритъм, който е използван за определянето им. По тази причина в Р България 

през 2010 г. е разработена тема по Оперативна програма околна среда 2007-2013г. 

(ОПОС) – ,,Определяне на референтни условия и максимален екологичен потенциал на 

определени типове повърхностни води /реки и езера/ на територията на Р България‖. Като 

резултат от нея са определените общи, национални типове – за реки 16, за езера 17 типа 

(въведени в законодателството с Наредба Н-4 от 14.09.2012г.), които не са включени в 

първия ПУРБ на Дунавския район. Тази промяна налага актуализация и редуциране на 

типовете реки и езера от първия план - за категория  река от 12 типа на 7, за категория 

езеро от 12 типа на 8. 
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Повърхностните води са диференцирани по типове като е използвана „Система Б‖, 

съгласно Приложение 1 на Наредба Н-4 от 14.09.2012г. Определянето на типовете е 

извършено в зависимост от задължителни фактори (надморска височина, геология, 

размер, географска ширина и дължина) и незадължителни фактори (състав на субстрата, 

температурен диапазон на водата и др.) или комбинация от тях.  

Идентифицираните типове за Дунавския район за басейново управление  са 

показани  в таблици 2.2.1.1 и 2.2.1.2. 

В таблиците са представени броят на повърхностните води по поречия и типове. 

Процентното отнасяне на повърхностните води спрямо типовете е визуализиран на 

фигури 2.2.1.1 и 2.2.1.2. 

 
 

Tаблица 2.2.1.1  Речни типове по поречия 
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Tаблица 2.2.1.2 Езерни типове по поречия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 2.2.1.1 Повърхностни води, категория река спрямо установените типове 
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Фигура 2.2.1.2 Повърхностни води, категория езеро спрямо установените типове 
 

            В сравнение с първия ПУРБ броят на типовете е редуциран – за категория «река» 

от 12 типа на 7, за категория «езеро» от 12 типа на 8. Дължината на реките по поречия и 

типове може да се наблюдава в Tаблица 2.2.1.3; а според общата площ на езерата – в 

Таблица 2.2.1.4. Процентното съотношение на определените типове повърхностни води 

спрямо дължината (за реки) и общата площ (за езера) е визуализирана на фигури 2.2.1.3 

и 2.2.1.4. 

Tаблица № 2.2.1.3 Речни типове по поречия и дължина на повърхностните води 

 

 



Междинен преглед на значимите проблеми при управление на водите в Дунавски район 
 

24 

 

Фигура. 2.2.1.3 Дължина на повърхностните води категория река и определените речни типове 
 
 

 
 

Фигура 2.2.1.4 Площ на езерата и определените езерни типове 

 

Всички речни и езерни типове имат специфични биологични, физикохимични и 

хидроморфологични условия (Приложение 2 от Наредба Н-4 от 14.09.2012г.). С най-

голямо значение са биологичните условия, тъй като за тях се определят референтни 

условия (повлияни в най-малка степен от човешка дейност, или липса на такава). 

Установените референтни условия са включени в информационни карти (паспорти) 

на речните и езерни типове. Всеки паспорт съдържа информация за географското 
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описание, хидроморфологичните характеристики, физикохимичните условия, 

специфичните биологични условия (индикаторни видове и референтни стойности) и 

референтните мониторингови пунктове.  

Паспортите на типовете, попадащи в териториалният обхват на ДРБУ са 

представени в Приложение № 2.2.1.1. На Карта № 3 са представени типовете 

повърхностни води в ДРБУ. 

Биологичните референтни условия се представят чрез референтни стойности, 

които са използвани за изготвяне на класификационна система за екологичното 

състояние. Екологичното състояние в нея е представено с пет степенна скала за оценка 

по биологичните елементи - много лошо, лошо, умерено, добро, отлично, и числово се 

изразява като екологичен коефицент за качество.Физикохимичните елементи за качество 

служат в подкрепа на биологичните елементи при оценяване на състоянието. За тях 

разработената класификационна система е с три степени: умерено, добро и отлично 

състояние. В Наредба Н-4 от 14.09.2012г. са определени начинът на характеризиране, 

класифициране и представяне на състоянието/потенциала на повърхностните води. 

До момента има разработена класификационна система за екологичното 

състояние на повърхностни води за биологичните елементи фитопланктон за категория 

езеро; макрофити за категории река и езеро; фитобентос, макрозообентос и риби  за 

категория  река. Към настоящият момент протича обществена поръчка ,,Актуализиране на 

типологията и класификационната система за оценка на повърхностните водни тела от 

категории ,,река‖, ,,езеро‖ и ,,преходни води‖ в периода на първия ПУРБ‖, която има за цел 

да потвърди или актуализира настоящата класификационната система за оценка на 

състоянието, както и да предложи класификационна система за биологичните елементи, 

за които до момента няма изготвена такава. След провеждане на полеви обследвания и 

верифициране на типовете  повърхностни води със задължителните  биологични и 

физико-химични данни е възможно да настъпи  промяна в границите на някои от типовете. 

Държавите, прилагащи РДВ участват в процес наречен интеркалибрация – 

сравняване на методите за анализ и оценка на биологичните елементи за качество.Всяка 

страна разпознавав определени общи интеркалибрационни типовесвои национални 

типове.Идентифициранетона общи типове повърхностни води от две или повече страни 

дава възможност те да сравняват резултатите от проведения за тези типове мониторинг. 

С Решение 2013/480/EU от 20.09.2013г. на Европейската комисия (ЕК) за България 

са интеркалибрирани методите за анализ на 3 биологични елемента за качество (БЕК) – 

макрозообентос, макрофити и фитобентос  за определени типове категория реки, както и 

методът за анализ на фитопланктон за един тип крайбрежни води. 
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2.2.2. Определяне на водните тела за всяка категория повърхностни 

води 

Следващата стъпка при характеризиране на повърхностните води, след 

извършената актуализация на типологията им, е определяне на границите на 

повърхностни водни тела за всяка категория в зависимост от типа им. Повърхностните 

водни тела, съгласно изискванията на ЗВ и Наредба № Н-4 от 14.09.2012г., се определят 

в една от следните категории повърхностни води: реки, езера, преходни води и 

крайбрежни води. Водните тела не могат да пресичат границите на типовете и 

категориите, т.е. едно водно тяло може да бъде определено само към един тип и 

категория повърхностни води. 

Определянето на повърхностните водни тела за всяка категория е извършено, 

съгласно изискванията на ЗВ, Наредба № Н-4 от 14.09.2012г. и Ръководство № 2 

Идентифициране на водните обекти (от общата стратегия за прилагане на РДВ). Целта е 

да се определят отделни участъци от повърхностните води, които се явяват 

самостоятелни и значими единици от гледна точка на управление на водите. Водните 

тела се явяват най-малката единица за управление в РБУ. Границите на водосборната 

площ на водните тела се определят на хидроложки принцип, по естествените граници на 

водосборите. Участъците следва да се определят достатъчно детайлно, така че да 

осигуряват постигане на целите на управлението, т. е. да позволяват достатъчно точна 

оценка на състоянието на водите, дефиниране на конкретни цели, планиране и 

изпълнение на мерки за запазване или подобряване състоянието на водното тяло. От 

друга страна, следва да се избягва необосновано и ненужно детайлизиране, т. е. трябва 

да се отчита значимостта на отделните обекти от гледна точка на ефективността на 

управлението им.  

Поради следните причини е извършена в ДРБУ актуализация на границите на 

повърхностните водни тела за всяка категория повърхностни води: 

 Актуализация на типологията на повърхностните води; 

 Актуализация на поставените цели за управление, в следствие на което са 

преразгледани самостоятелните и значимите части от повърхностните води 

във всяко поречие, които да се обособят като водни тела;  

 Отстраняване на допуснати технически пропуски в първия ПУРБ, например 

при определяне на водните тела на хидроложки принцип, неправилно 

отнесени части от граничните водни тела между поречията и др.; 
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 Съобразяване със забележките на ЕК към първия ПУРБ, относно 

големината на определените повърхностни водни тела и възможността за 

ефективно управление; 

 Актуализация на антропогенния натиск, натрупани данни от провеждания 

мониторинг и отчетено въдействие върху състоянието на повърхностните 

води; 

 Актуализация на регистъра на зоните за защита на водите, съгласно чл. 

119а, ал. 1, т. 1 ÷ 5 от ЗВ; 

  Определени райони със значителен потенциален риск от наводнения, като 

част от първия етап при изготвянето на Плана за управление на риска от 

наводнения. 

В ДРБУ са определени отново две категории повърхностни води – РЕКИ и ЕЗЕРА. 

Водни тела от категория реки са определени върху речни течения (реки) с 

водосборна площ по-голяма от 10 км2. На дадено речно течение/река са определени едно 

или повече водни тела в зависимост от размера на реката и от типа на водите. Основното 

речно течение формира главния сегмент (линейното представяне) на водното тяло. 

Дължината на водното тяло е определено от дължината на главния му сегмент (главните 

сегменти). Границата между две съседни водни тела се определя от значими естествени 

обекти, като вливане на приток или разделяне/разклонение на речно течение. При 

определяне на границите на водните тела задължително се съблюдава хидроложката 

хомогенност и свързаност на телата – всяко водно тяло трябва да бъде самостоятелна 

хидроложка единица/самостоятелен водосбор, в който всички речни сегменти се вливат в 

следващото тяло чрез една обща точка. Точката, в която приток, определен като 

самостоятелно водно тяло, се влива в друго речно течение, задължително разделя това 

течение на две самостоятелни водни тела.  

За водни тела от категория езера са определени всички обекти с площ на водното 

огледало по-голяма или равна на 0,5 км2, в т. ч.: естествени езера и язовири. Всички 

язовири от Приложение 1 към ЗВ са определени като самостоятелни водни тела. 

Границите на водните тела от езерен тип (езера, язовири) се определят на хидроложки 

принцип - по границите на водосбора им. Водосборът на водно тяло „язовир‖ се 

ограничава до стената на язовира, а при някой язовири, предназначени за питейно-битово 

водоснабдяване, границата им е определена по пояс III на санитарно-охранитлената зона. 

В тези две категории определените повърхностни водни тела са общо 256 на 

брой, от които 249 водни тела категория реки и 7 водни тела категория езера.  
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Част от водните тела категория реки са силномодифицирани, т.е. техните 

характеристики са съществено изменени в резултат на физични промени от човешка 

дейност, която се изразява в постоени язовири във водосбора им. Поради таза причина 

водните тела категория реки, които са силномодифицирани, в следствие на изграден 

язовир във водосборната им площ са приравнени към типологията на езерата. 

Приравняването им е в изпълнение на изискванията на чл. 2, ал. 3 от Наредба № Н-4 от 

14.09.2012г. (Приложение № 5, точка 1.5.1 от РДВ) - за определяне типа на силно 

модифицираните повърхностни водни тела се използват факторите/характеристиките за 

онази категория повърхностни води, която е най-близко по характер до тях. Това се 

налага, защото имат най-голямо сходство с езерния тип, който се характеризира със 

стоящи води (виж предходната подточка). Приравняване е извършено за част от водните 

тела - язовири на територията на БДУВДР, по отношение на типологията, методите за 

оценка, статистическата обработка и отчитането им в съответното поречие като езерен 

тип.  

При така извършеното определяне от 256 на брой водни тела категория реки, 25 от 

тях са приравнени към най-сходната естествена типология на езерата. В следствие на 

това приравняване при представяне на категория езера броят им е отчетен като 32, а 

за категория реки се разглеждат 224 водни тела (таблица 2.2.2.1 и фигури от 2.2.2.1 до 

2.2.2.5). 

Таблица 2.2.2 Повърхностни водни тела за категория реки и езера в БДУВДР 

Поречие 
Площ на 

поречието, 
km2 

Общ брой 
водни тела 

в поречието 

Категория реки 
Категория езера и 

приравнените към този тип 
водни тела 

Обща дължина 
на водните 

тела в 
поречието по 

главни 
сегменти, km брой 

дължина, 
km 

площ на 
водосбора 
на водните 
тела, km2 

брой 
площ, 

km2 

площ на 
водосбора 
на водните 
тела, km2 

Ерма  436,350 1 1 25,698 436,350 - -  - 25,698 

Нишава 722,891 3 3 64,254 722,891 - -  - 64,254 

Западно от 
Огоста 

3910,578 26 20 494,180 3570,114 6 9,197 340,464 503,210 

Огоста 4282,290 32 29 625,920 4209,929 3 26,080 72,361 645,845 

Искър 8607,126 83 77 1216,701 8207,168 6 34,664 399,958 1247,426 

Вит 3227,565 14 11 292,008 3076,512 3 19,470 151,043 298,850 

Осъм 2838,009 18 18 363,122 2838,008 0  -  - 363,122 

Янтра 7861,909 48 43 1022,558 7217,875 5 24,108 644,030 1062,008 

Русенски Лом 2985,355 15 10 375,603 2686,433 5 6,890 298,922 389,356 
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Поречие 
Площ на 

поречието, 
km2 

Общ брой 
водни тела 

в поречието 

Категория реки 
Категория езера и 

приравнените към този тип 
водни тела 

Обща дължина 
на водните 

тела в 
поречието по 

главни 
сегменти, km брой 

дължина, 
km 

площ на 
водосбора 
на водните 
тела, km2 

брой 
площ, 

km2 

площ на 
водосбора 
на водните 
тела, km2 

Дунавски 
Добруджански 
реки  

8027,150 12 11 446,002 8020,675 1 0,020 6,475 449,010 

Дунав 4330,856 4 1 458,100 4211,654 3 5,097 119,202 458,100 

Общо 47235 256 224 5384 45198 32 126 2032 5507 

 

 

Фигура 2.2.2.1 Площ на поречията в БДУВДР 
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Фигура 2.2.2.2 Брой повърхностни водни тела по поречия в БДУВДР 

 

 

Фигура 2.2.2.3 Брой повърхностни водни тела категория реки в БДУВДР 
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Фигура 2.2.2.4  Брой повърхностни водни тела категория езеро в БДУВДР  

 

 

Фигура 2.2.2.5  Дължина на повърхностните водни тела в БДУВДР 
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Общата дължина на водните тела категория реки е 5 384 km, а общата площ на 

водните тела категория езера и приравнените към тази категория водни тела е 126 km2. 

Сбора от дължините на главните сегменти на водните тела е 5 735 km, като средната им 

дължина е 22,4 км. Броя на определените водни тела в дадено поречие е в зависимост от 

големината на водосбора, отчетения натиск в поречието, данните от мониторинга въз 

основа, на които е определено въздействието върху повърхностните води и 

актуализираните екологични цели. 

Всяко водно тяло има уникалния номер (код), име, описание за географското му 

местоположение, вкл. и история спрямо ПУРБ 2010 – 2015г., които са описани и 

представени в Приложения 2.2.2.1, 2.2.2.2 и 2.2.2.3. На Карта № 4 са предствавени 

определените граници на повърхностните водни тела. 

  

2.3. Актуализация на характеристиките на подземните води 

Подземните води в България имат свои собствени басейни, в които се извършват  

процесите на тяхното количествено натрупване, движение и формиране на 

хидрохимичните им свойства. Факторите, които определят условията за формиране на 

подземните води в България, тяхната динамика и режим са много, но първостепенно 

значение от тях имат: 

 Физико-географски – релеф, климат, хидрология, хидрография; 

 Геоложки – геоложки строеж, литоложки състав на скалите и тектонски 

структури. 

Изхождайки от главните физико-географски и геоложки фактори, които 

предопределят разпространението, произхода, количеството, режима и динамиката на 

различните видове подземни води, България се разделя на три хидрогеоложки региона: 

Мизийски, Балканиден и Рило-Родопски, като района на управление на Басейнова 

дирекция Дунавски район обхваща Мизийския и Балканидния хидрогеоложки регион. 

Голямото разнообразие на скали с различен литоложки състав, физическо 

състояние и структурно положение, които участват в строежа на Мизийския 

хидрогеоложки регион, е позволило да се формират различни типове подземни води – 

порови, карстови и пукнатинни, напорни и безнапорни, обособени във водни басейни, 

които се разглеждат като отделни райони. 

Балканидният хидрогеоложки регион е доста сложен в геоморфоложко, морфоложко 

и хидрогеоложко отношение. Разделен е на четири части, като в района на Басейнова 
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дирекция Дунавски район с център гр. Плевен попадат Предбалкана, Балкана и малки 

части от Средногорието и Краището. 

Въз основа на така изброените фактори на територията на ДРБУ са определени 50 

броя подземни водни тела (ПВТ) – Карта № 5 и Приложение 2.3.1 списък на ПВТ. 

Подземни водни тела в Дунавски РБУ, са разпределени  по слоеве, както следва: 

 първи слой – кватернерни и неогенски водоносни хоризонти с порови води 

 втори слой – неогенски водоносни хоризонти с порови води 

 трети слой – неогенски водоносни хоризонти с карстови и карстово-порови 

води 

 четвърти слой – горно-кредни  водоносни хоризонти 

 пети слой – водоносни хоризонти от триас-юра-креда 

 шести слой – горна юра – долна креда - Малм-валанжски водоносен 

хоризонт 

Подреждането е извършено съгласно хидрогеложкото райониране на Р България по 

Хр. Антонов и Д. Данчев, 1980г. При наименованията на подземните водни тела са 

използвани придобилите популярност имена на водоносните хоризонти в 

специализираната литература. 

 

 

 

Фигура 2.3.1 Разпределение на ПВТ в Географско информационна система (ГИС) слоеве 
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Във връзка с установени технически грешки и съобразявайки се с направените 

забележки на ЕК, при изчертаването на ПВТ през 2014г. е извършена актуализация на 

границите ПВТ, което доведе до изменение на площите. Получените площи на ПВТ са 

представени в таблица № 2.3.1. 

 

Таблица № 2.3.1 Актуализирани площи на ПВТ 

 

Име на ГИС слой на ПВТ 
Обща площ на ПВТ 
в слой към 2014г., 

km
2
 

Слой 1 – Неоген - Кватернер 11585 

Слой 2 – Неоген  5889 

Слой 3 – Неоген - Сармат 9802 

Слой 4 – Горна Креда 5648 

Слой 5 - Триас-Юра-Креда 27485 

Слой 6 – Горна Юра- Долна Креда - малм валанж 13033 

 

На територията на БДУВДР като трансгранични с Р Румъния са определени 2 броя 

ПВТ, разположени в слой 3 и слой 6, както следва: 

  „Карстово-порови води в Неоген - Сармат – Добруджа‖ с код 

BG1G000000N049 

 „Карстови води в Малм-Валанжския басейн‖ с код BG1G0000J3K051 

 

2.4. Актуализация на регистъра на зоните за защита на водите 

Съгласно изискванията на ЗВ всички води и водни обекти се опазват от 

изтощаване, замърсяване и увреждане с цел поддържане на необходимото количество и 

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

запазване на ландшафта и предотвратяване на стопански щети, като за постигане на тези 

цели се определят зони за защита на водите. 

Зоните за защита на водите са регламентирани в чл. 119а, ал 1 от ЗВ: 

 зони  за защита  на питейните  води – водни тела и санитарно-охранителни 

зони; 

 зони с води за къпане; 

 зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи, включително: 

уязвими зони и чувствителни зони;  

 зони за опазване на стопански ценни видове риби и други водни организми; 
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 защитените територии и зони, обявени за опазване на местообитания и 

биологични видове, в които поддържането или подобряването на 

състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване. 

При актуализирането на ПУРБ отново се определят зоните за защита на водите. 

Басейновите дирекции водят регистър на тези зони, който включва и карти, на които е 

посочено местоположението на зоните и основанието, съгласно което са обявени като 

такива. 

2.4.1. Зони за защита на води предназначени за питейно-битово 

водоснабдяване 

Зони  за защита  на питейните  води се определят и актуализират в изпълнение на 

изискванията на чл. 119 от ЗВ. За опазването на водите, предназначени за питейно-

битово водоснабдяване (ПБВ) се определят: 

 всички водни тела, които се използват за ПБВ и имат средно денонощен дебит 

над 10 куб. м или служат за водоснабдяване на повече от 50 човека; 

 водните тела, които се предвижда да бъдат използвани за ПБВ. 

Опазването на водите, предназначени за ПБВ се осъществява чрез определяне на 

зони за защита  на питейните  води, които включват: 

 водните тела, които се използват или се предвижда да бъдат използвани за 

ПБВ, като зони за защита на водите; 

 санитарно-охранителни зони (СОЗ) около водовземните съоръжения за ПБВ, 

съгласно Наредба № 3 от 16 октомври 2000г. за условията и реда за проучване, 

проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около 

водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около 

водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и 

хигиенни нужди. 

При актуализацията на регистрите на зоните  за защита  на питейните  води е 

използвана актуална информация от ВиК операторите и издадените разрешителни за 

водовземане за питейно-битови цели на територията на БДУВДР. 

2.4.1.1 Зони  за защита на повърхностни води, предназначени за 

питейно водоснабдяване 
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Актуализацията на регистъра на зоните за защита на повърхностни води, 

предназначени за питейно водоснабдяване е направена в изпълнение на изискванията на 

ЗВ, и включва следните етапи: 

 анализирана актуална информация за водовземане от повърхностни води за 

питейно-битови цели, в следствие на което е прецизирано местоположението на 

водохващанията от повърхностни води; 

 при актуализация на характеристиките на повърхностните води, в частта 

определяне на водните тела за всяка категория повърхностни води, са очертани малки 

водни тела, във водосбора на които попадат едно или повече водохващания от 

повърхностни води; 

 прецизирани са границите на определените повърхностни водни тела, които се 

използват за ПБВ на база актуализирана информация за натиска от човешка дейност. 

В следствие на така извършената актуализация на регистъра на зоните за защита 

на повърхностни води, предназначени за питейно водоснабдяване, са определни 72 на 

брой зони (Карта № 6 и Приложение 2.4.1.1). Тези зони са определени и като 

повърхностни водни тела категория „река― или „езеро―. Обобщена информация за 

разпределение на зоните по поречия е представена в таблица 2.4.1.1,  фигура 2.4.1.1 и 

фигура 2.4.1.2. 

Таблица 2.4.1.1 Обобщена информация за разпределението на зоните за защита на 

повърхностни води, предназначени за питейно водоснабдяване по поречия 

Поречие 

Зони за за защита на 

повърхностни води, 

предназначени за ПБВ, брой 

Обща водосборна площ, km
2
 

Искър 37 985,098 

Янтра 12 745,466 

Огоста 7 346,803 

Осъм 7 341,789 

Западно от Огоста 5 67,547 

Вит 2 38,111 

Нишава 2 63,631 

Общо 72 2588,445 
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Фигура 2.4.1.1 Зони за защита на повърхностни води, предназначени за ПБВ в БДУВДР 

 

Фигура 2.4.1.2 Зони за защита на повърхностни води, предназначени за ПБВ определени 

като повърхностни водни тела  

2.4.1.2. Зони  за защита на подземни води, предназначени за питейно 

водоснабдяване 

При актуализацията на регистъра на зоните за защита на подземни води, 

предназначени за питейно водоснабдяване, всичките 50 на брой подземни водни тела са 
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определени като зони, в изпълнение на  чл. 119 от ЗВ (Приложение 2.4.1.2 и фигура 

2.4.1.3). 

 

Фигура 2.4.1.3 Водните тела определени, като зони за защита на подземни води, 

предназначени за ПБВ в БДУВДР 

2.4.2.   Зони с води за къпане 

Съгласно изискванията на ЗВ, гражданите могат да ползват водните обекти, които 

са публична държавна или общинска собственост за къпане. За целта областният 

управител - за публичната държавна собственост, и кметът на общината - за публичната 

общинска собственост, е длъжен да обяви тези водни обекти чрез заповед, вкл. 

изискванията, условията или забраната за ползване, което се извършва задължително и 

чрез поставянето на табели на определените места.  

Съгласно изискванията на Наредба № 5 от 30.05.2008 г. за управление качеството 

на водите за къпане: 

 Води за къпане са обособени части от повърхностно водно тяло (течащите или 

стоящите води на сушата, преходните и крайбрежните морски води), където се очаква 

през сезона за къпане голям брой къпещи се; 

 Зона за къпане е частта от повърхностното водно тяло, където се намират 

водите за къпане; 

 Директорът на Регионалната здравна инспекция (РЗИ): ежегодно определя 

зоните за къпане и продължителността на сезона за къпане; извършва контрол, 

мониторинг и оценка на качеството на водите за къпане; изготвя профил на водите за 

къпане, които се преразглеждат в зависимост от качеството на водите; предоставя 
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своевременно на съответните областни управители и кметове на общини необходимата 

информация за изпълнение на задълженията, съгласно ЗВ. 

На територията на БДУВДР има определена една зона за къпане с име „Язовир 

Пчелина 2‖ и код BG3242661710017001, която се запазва и при актуализацията на 

регистъра на тези зони. Зоната попада в контролираната от РЗИ - Разград  територия, и е 

разположена в почивна зона Пчелина югозападно от гр. Разград. Профилът на зоната за 

къпане е представен в Приложение 2.4.2. 

2.4.3.  Зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи 

Нормалното развитие на водната екосистема изисква наличие в нея на биогенните 

елементи азот, фосфор, въглерод, водород, кислород, сяра и др. От изброените елементи 

азотът и фосфорът и техните съединения играят най-важната роля за растежа на 

популациите на водната растителност. Внасянето на допълнително количество биогенни 

елементи и техните съединения във водоемите предизвикват нарушаване на 

екологичното равновесие в тях. Процесът, протичащ във водните екосистеми, при който 

се повишава количеството на хранителните вещества за растенията, което на свой ред 

води до увеличаване на популацията им се нарича еутрофикация на водите. В следствие 

на този процес настъпват няколко взаимосвързани неблагоприятни ефекта във 

водоемите: 

 "цъфтенето" на водите - процес, при който съществено се увеличава 

числеността на един или няколко вида водорасли; 

 бурното развитие на водораслите на повърхността води до промяна на 

светлинните условия, поради намаляване на прозрачността на водата, в следствие на 

което дънните водорасли загиват, образувайки токсични вещества; 

 намаленото количество на кислорода във водата поради гнилостни процеси е 

причина за измиране водорасли, риби и други водни обитатели; 

 влошава се качество на водата, поради придобиване на неприятна миризма и 

вкус. 

Основните източници на замърсяване на водите с биогенни елементи са селското 

стопанство и отпадъчните води от бита, както и някой отрасли на промишлеността. 

2.4.3.1. Уязвими зони 

Уязвимите зони се определят, съгласно изискванията на Наредба № 2 от 13 

септември 2007г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски 

източници. Целта на тази наредба е да намали замърсяването на водите, причинено или 
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предизвикано от нитрати от земеделски източници, и/или да предотврати по-нататъшно 

замърсяване, чрез:  

 определяне на водите, които са замърсени, и на водите, които са застрашени от 

замърсяване (съдържание на нитрати с концентрация, по-голяма от 50 милиграма на 

литър), отчитайки физико-химичните и природните характеристики на водите и почвите; 

 определяне като уязвими зони на районите в страната, в които чрез 

просмукване или оттичане водите се замърсяват или могат да бъдат замърсени с нитрати 

от земеделски източници и които допринасят за замърсяването. 

Определянето на водите, които са замърсени или са застрашени от замърсяване, и 

на уязвимите зони се извършва въз основа на информация, предоставена от директорите 

на басейновите дирекции, от министъра на здравеопазването и от министъра на 

земеделието и храните. Водите и уязвимите зони, които допринасят за замърсяването на 

водите се определят със заповед на министъра на околната среда и водите (ОСВ).  

Актуализацията на регистъра на уязвимите зони е извършена въз основа на 

действащата към момента Заповед № РД 930/25.10.2010г. на министъра на ОСВ за 

определяне на нитратно уязвимите зони. В приложения към заповедта са определени 

водните тела, които са замърсени или са застрашени от замърсяване с нитрати от 

земеделски източници, териториите на общините или части от тях в обхвата на уязвимата 

зона по надморска височина и карта на зоната. На фигура 2.4.3.1 е представено 

процентното съотношение на заемата площ от уязвимата зона в териториалния обхват на 

БДУВДР. 

Фигура 2.4.3.1.Уязвимата зона в БДУВДР 
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В Приложение 2.4.3.1 е представен актуализирания регистър на нитратно 

уязвимите зони, съгласно Заповед № РД 930/25.10.2010г. на министъра на ОСВ. Нитратно 

уязвимата зона в ДРБУ е представена на Карта № 7. 

2.4.3.2.Чувствителни зони 

Понятието "чувствителни зони" е термин характеризиращ даден водоприемник, 

който се намира или има риск да достигне състояние на еутрофикация - обогатяване с 

биогенните елементи азот и фосфор. Определянето на чувствителни зони е 

регламентирано в изискванията на Наредба № 6 от 9 ноември 2000г. за емисионни норми 

за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани 

във водни обекти. Министърът на ОСВ със заповед определя списък на чувствителните 

зони в съответствие с критериите, посочени в Приложение № 4 към чл. 12, ал. 1 от 

същата наредба.  

В случай, че даден водоприемник е обявен за чувствителна зона отпадъчните води 

от всички агломерации с над 10 000 еквивалент жители (е.ж.), които се заустват в него е 

необходимо освен биологичното пречистване да бъде осигурено и отстраняване на 

биогенните елементи азот и фосфор до съответните концентрации, регламентирани в 

Наредба № 6 от 9 ноември 2000 г. При изграждане или реконструкция градските 

пречиствателни станции за отпадъчни води (ГПСОВ) на тези агломерации, трябва да 

предвидят освен съоръжения за биологично пречистване (биологично стъпало), но и 

допълнителни пречиствателни съоръжения за отстраняване на азота и фосфора. По този 

начин водоприемникът се предпазва от допълнителна еутрофикация и се цели 

подобряване в неговото състояние. 

Актуализация на регистъра на тези зони не е извършвана поради факта, че 

заповедта на министърът на ОСВ за тяхното определяне не е изменяна от 2003 г. 

Съгласно действащата към момента Заповед № РД 970/28.07.200 г. чувствителните зони 

в повърхностните водни обекти в ДРБУ са: с начало „р. Дунав, от границата при с. Ново 

село― и край „р. Дунав, до границата при гр. Силистра―, както и „Всички водни обекти във 

водосбора на р. Дунав на територията на Р България―. В следствие на така определените 

чувствителни зони в ДРБУ само водоприемниците в поречие Дунавски Добруджански реки 

попадат в нормална зона, всички останали водоприемници са определени като 

чувствителни зони. На фигура 2.4.3.2 е представено процентното съотношение на 

заеманата площ от чувствителната зона в териториалния обхват на БДУВДР. 
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Фигура 2.4.3.2. Чувствителната зона в БДУВДР 

В Приложение 2.4.3.2 е представен актуализираният списък на агломерациите с 

над 10 000 е.ж. в териториалния обхват на БДУВДР, които попадат в чувствителни зони, 

съгласно информация от последния от 2012г. Доклад за прилагане на изискванията на 

Директива 91/271/ЕЕС относно пречистване на отпадъчни води от населените места. 

Актуализиране на големината на агломерациите в доклада е извършено, въз основа на 

събираните данни за броя на населението от преброяване 2011г. по данни на 

Националния статистически институт (НСИ), за броя на туристите по данни на общините, 

на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) и на НСИ, както и за 

количеството биоразградим товар от промишлените предприятия, ползващи селищните 

канализационни мрежи по данни на ВиК операторите. Чувствителната зона в ДРБУ е 

представена на Карта № 8. 

2.4.4.  Зони за опазване на стопански ценни видове риби 

Във връзка с определянето на зони за опазване на стопански ценни видове риби и 

други водни организми, министърът на ОСВ през 2012г. е утвърдил Списък на стопански 

ценни видове риби и други водни организми. При определянето на този вид зони са 

спазени изискванията на Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА) и Наредба № 4 от 

20.10.2000г. за качеството на водите за рибовъдство и за развъждане на черупкови 

организми.  

ЗРА има за цел е да осигури устойчиво развитие на рибните ресурси, 

възстановяване и опазване на биологичното равновесие и обогатяване на 
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разнообразието на рибните ресурси във водните екосистеми, вкл. развитие на стопанския 

и любителския риболов и аквакултурите. В закона е регламентирано за стопански 

риболов да се ползва българският участък на р. Дунав и Черно море. 

Управлението, наблюдението и контролът върху рибарството, аквакултурите и 

търговията с риба и други водни организми се извършват от Изпълнителната агенция по 

рибарство и аквакултури (ИАРА) към министъра на земеделието и храните.  ИАРА издава 

разрешителни за стопански риболов и регистрация на лицата, които развъждат и 

отглеждат риба и други водни организми. Риболовът се организира и провежда по начин, 

който не препятства естественото възпроизводство на рибните ресурси и техните 

миграционни пътища, не застрашава устойчивото развитие на техните запаси и 

благоприятства опазването на биоразнообразието. Всяка година със заповед на 

министъра на земеделието и храните се забранява риболова в определени и съгласувани 

с Министерство на околната среда и водите рибностопански обекти, като забраната е във 

връзка с необходимостта от опазване на биологичното разнообразие и създаване на 

оптимални условия за естествено възпроизводство на популациите от риба и други водни 

организми. 

С Наредба № 4 от 20.10.2000г. се регламентират изискванията за качество на 

пресните води, обитавани от риби, чрез въвеждане норми за качество, с оглед на 

осигуряване защита на пресните води, които имат или биха имали възможност да 

поддържат живота на рибите (особено на тези, които са обект на стопански риболов). 

Въвежда се процедура по идентифициране на водите за обитаване от риби и 

установяване на програми за намаляване замърсяването на тези води. 

При актуализация на регистрите на зоните за защита на водите в ДРБУ е 

определена една зона за опазване на стопански ценни видове риби и други водни 

организми, която съгласно изискванията на ЗРА е р. Дунав с код на зоната - 

BG1FSWDU000R001. 

2.4.5.  Защитени територии и зони за опазване на местообитания и 

биологични видове 

БДУВДР е определила тези зони, съгласно включените зони в Национална 

екологична мрежа (НЕМ), която е изградена в съответствие с изискванията на Закон за 

биологичното разнообразие (ЗБР). НЕМ включва: 

 Защитени зони, като част от Европейската екологична мрежа Натура 2000, в 

които могат да участват защитени територии. Обектите на Натура 2000 са зони, обявени 

съгласно Директива 92/43/ЕИО за опазване на естествените местообитания и на дивата 
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флора и фауна (наричана накратко Директива за местообитанията или хабитатите) и 

Директива 79/409/ЕИО относно опазването на дивите птици (наричана накратко Директива 

за птиците); 

 Защитени територии, които не попадат в защитените зони. Защитената 

територия е предназначена за опазване на биологичното разнообразие в екосистемите и 

на естествените процеси, протичащи в тях, както и на характерни или забележителни 

обекти на неживата природа и пейзажи.  В тях се включват предимно гори, земи и водни 

обекти. Защитените територии се делят на няколко категории: национален парк, природен 

парк, резерват, поддържан резерват, природна забележителност и защитена местност. 

В Националната екологична мрежа приоритетно са включени CORINE-места, 

Рамсарски места, важни места за растенията и орнитологични важни места. Тя е част от 

общоевропейска мрежа Натура 2000, съставена от защитени територии, целяща да 

осигури дългосрочното оцеляване на най-ценните и застрашени видове и местообитания 

за Европа, в съответствие с основните международни договорености в областта на 

опазването на околната среда и биологичното разнообразие.  

Защитените зони от тази мрежа са предназначени за опазване или възстановяване 

на благоприятното състояние на включените в тях природни местообитания, както и на 

видовете в техния естествен район на разпространение. Съгласно изискванията на ЗБР 

защитени зони се обявяват за: 

 опазване на типовете природни местообитания по Директива 92/43/ЕИО за 

опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна, посочени в 

приложение № 1 от ЗБР; 

 опазване на местообитания на видове по Директива 92/43/ЕИО за опазване на 

естествените местообитания и на дивата флора и фауна - за видовете животни и 

растения, посочени в приложение № 2 от ЗБР; 

 опазване на местообитания на видове по Директива 79/409/ЕИО относно 

опазването на дивите птици - за видовете птици, посочени в приложение № 2 от ЗБР; 

 опазване на територии, в които по време на размножаване, линеене, зимуване 

или миграция се струпват значителни количества птици от видове, извън тези, посочени в 

приложение № 2 от ЗБР. 

Съобразно предназначението и основанието за обявяването им защитените зони 

биват следните типове: 
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 2 типа зони съгласно Директива за местообитанията: за опазване на типовете 

природни местообитания, посочени в Приложение № 1 на ЗБР; за опазване на 

местообитания на видовете растения и животни (без птици), посочени в Приложение № 2 

на ЗБР; 

 2 типа зони съгласно Директива за птиците: за опазване на местообитания на 

видовете птици, посочени в приложение № 2 на ЗБР; за опазване на територии, в които по 

време на размножаване, линеене, зимуване или миграция се струпват значителни 

количества птици от видове, извън тези, посочени в Приложение № 2 на ЗБР. 

Актуализацията на регистрите на защитените зони,  обявени за опазване на 

местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на 

състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване, е извършена въз основа на 

подход и/или актуализирана информация включена в: 

 Екологичната оценка и Оценката за съвместимост на ПУРБ 2010 – 2015г. за 

ДРБУ - В приложения към оценките са предвидени смекчаващи мерки за намаляване на 

въздействието върху природни местообитания, предмет на опазване на зоните и мерки за 

намаляване на негативното въздействие върху видовете, само за водозависими 

местообитания и видове във всяка защитена зона, които са конкретно изброени; 

 Ръководство № 12 за Ролята на влажните зони в РДВ от общата стратегия за 

прилагане на РДВ - Екологични критерии за идентифициране на местообитания и видове 

от екологичната мрежа Натура 2000, които са пряко зависими от състоянието на водите; 

 Съгласуван подход между четирите басейнови дирекции за определяне на 

защитените зони,  обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които 

поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното 

опазване; 

 Проект "Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 

местообитания и видове - фаза I", по приоритетна ос 3 на Оперативната програма 

„Околна среда 2007 – 2013г.―; 

 Проект на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) „Транс-граничен 

модел за опазване на природата и устойчиво ползване на природните ресурси по 

течението на река Дунав― - Списък на водолюбивите птици по местообитания; 

 Българският сайт "Птиците в България" - информацията за Птици обитаващи 

влажни зони. 
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 При актуализация на регистъра за защитените зони, обявени за опазване на 

местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на 

състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване, са извършени следните 

промени от 161 общ брой при определянето им за ПУРБ 2010 – 2015 г. сега се редуцират 

на 147 броя (фигура 2.4.5.1): 

 Защитените зони от Националната екологична мрежа Натура 2000 за опазване 

на типовете природни местообитания и местообитания на видовете растения и животни 

(без птици) – от 112 броя в първия план на 100 броя при актуализацията (Приложение 

2.4.5.1); 

 Защитените зони от Националната екологична мрежа Натура 2000 за опазване 

на местообитания на птици и на територии, в които по време на размножаване, линеене, 

зимуване или миграция се струпват значителни количества птици – от 49 броя в първия 

план на 47 броя при актуализацията (Приложение 2.4.5.2). 

 

 

Фигура 2.4.5.1 Защитени зони от НЕМ Натура 2000 в БДУВДР 

Причините за редуциране на броя на тези зони за защита на водите са, че на база 

по-горе изброената актуализирана информация не са индентифицирани местообитания и 

биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е 

важен фактор за тяхното опазване. На фигури 2.4.5.2 и 2.4.5.3 са представени заетите 



Междинен преглед на значимите проблеми при управление на водите в Дунавски район 
 

47 

площи от защитените зони Натура 2000, в териториалния обхват на БДУВДР. Защитените 

зони от НЕМ Натура 2000 в ДРБУ е представена на Карта № 9. 

 

Фигура 2.4.5.2 Площ на защитени зони Натура 2000 за местообитания в БДУВДР 

 

 

Фигура 2.4.5.3 Площ на защитени зони Натура 2000 за птици в БДУВДР 
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3. АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОЦЕНКАТА НА НАТИСКА ОТ ЧОВЕШКА ДЕЙНОСТ 

ВЪРХУ СЪСТОЯНИЕТО НА ПОВЪРХНОСТНИТЕ И ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ В ДУНАВСКИЯ РАЙОН ЗА 

БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ 

 

3.1. Преглед на натиска върху повърхностните и подземните води 

При извършване на прегледа на натиска върху повърхностните и подземните води 

е използван подхода от Ръководство № 3 Анализ на натиска и въздействията от обща 

стратегия за изпълнение на РДВ, за прилагане на концептуална аналитична рамка на 

модела ―Движещи сили – Натиск – Състояние – Въздействие – Отговор‖ (ДНСВО).  

 Тази аналитична рамка най-често се използва за оценка устойчивото развитие на 

околната среда, вкл. водните ресурси, и се базира на концепцията за отношението между 

причина – следствие. Моделът описва взаимодействието между обществото, неговата 

стопанска дейност и околната среда. Той се базира на разбирането, че обществото чрез 

своята дейност упражнява натиск върху повърхностните и подземните води, и по този 

начин въздейства върху състояние им – променя/влияе върху тяхното качество и 

количество. Информацията за тези промени достига до институциите, отговорни за 

състоянието на водните ресурси, които отговарят на тези промени чрез политиката си на 

управление. Моделът помага на вземащите решения и на обществото да осъзнаят 

взаимосвързаноста между околната среда и стопанското развитие. 

Дефинициите използвани в модела ДНСВО са представени в таблица 3.1.1 и са 

илюстрирани с пример на фигура 3.1.1. 

 

Таблица 3.1.1 Модел ДНСВО, използван при прегледа и анализа на видовете натиск и 

въздействия върху повърхностните и подземните води 

 

Понятия в модела 
ДНСВО 

Определения за понятията в модела ДНСВО  

Движещи сили Източници на замърсяване (натиск) върху повърхностните и 

подземните води от човешка дейност и природни явления, които 

могат да окажат въздействие върху повърхностното или 

подземното водно тяло и да влошат неговото състояние 

Натиск Прякото проявление на движещите сили- пътищата и начините за 

разпространение и влияние на източници на замърсяване върху 

повърхностните и подземните води  
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Понятия в модела 
ДНСВО 

Определения за понятията в модела ДНСВО  

Състояние Състоянието на повърхностното или подземното водно тяло в 

резултат на действащите му движещи сили и преките им 

проявления 

Въздействие Негативното влияние/проявление на натиска, предизвикващ 

замърсяване на повърхностното или подземното водно тяло 

Отговор Планиране на програми от мерки, необходими за запазване или  

подобряване състоянието на повърхностното или подземното 

водно тяло, вкл. и мерки за допълнително мониториране, 

проучвания или събиране на необходимата информация за 

натиска 

 

 
 

Фигура 3.1.1 Концептуална аналитична рамка на модела “Движещи сили – Натиск – Състояние 
– Въздействие – Отговор” 

 

Определянето на видовете движещи сили, натиск и въздействие върху 

повърхностните и подземните води е извършено съгласно: 

 Закона за водите – чл. 157, ал. 1, т. 2; 
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 Рамковата директива за водите 2000/60/ЕС (РДВ) – чл. 5 и Приложение ІІ, т.1.4 -  

т.1.5 и т. 2.3 - т. 2.5; 

 Наредба № Н-4 от 14.09.2012г. за характеризиране на повърхностните води; 

 Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води; 

 Наредба № 1 от 11 април 2011г. за мониторинг на водите; 

 Ръководство № 3 Анализ на натиска и въздействията от обща стратегия за 

изпълнение на РДВ; 

 Наръчника за Прилагане на Рамкова директива за водите, изготвен по Туининг 

Проект BG 03/IB-EN-02; 

 Общи подходи между басейновите дирекции. 

 
 

3.1.1.  Движеща сила на антропогенния и природния натиск 

Природните движещи сили са свързани с климатичните особености на РБУ  -

географско положение, релеф, температура на въздуха, сезонно разпределение на 

валежите. Количеството, режимът и териториалните закономерности и особености в 

разпределението на водните ресурси са в пряка зависимост от тях. В следствие на 

климатични промени през последните десетилетия се изменя температурата на въздуха и 

валежите, чиито проявления са засушаването и наводненията, в следствие на поройни 

дъждове. 

Антропогенните движещи сили са свързани с: 

 Население – динамика в броя на населението; урбанизационни процеси, 

свързани с изместване на населението към градските центрове; развитие на 

инфраструктурата, вкл. транспорта; необходими водни ресурси за питейно-битовото 

водоснабдяване и др. 

 Промишленост - сектори на промишлеността; икономическо развитие; видове 

промишлености; търговска дейност; развитие на инфраструктурата, вкл. транспорта; 

необходими водни ресурси за промишлено водоснабдяване; и др. 

 Селско стопанство – развитие на земеделието и животвовъдството; развитие на 

инфраструктурата, вкл. транспорта и напоителните системи; необходими водни ресурси 

за напояване на земеделските култури; 

 Търговия и услуги – развитие и тенденции; развитие на инфраструктурата, вкл. 

транспорта; необходими водни ресурси за развитие на сектора и съпъстващи дейности; 
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 Туризъм – развитие и тенденции; необходими водни ресурси за развитие на 

туризма и съпъстващи дейности. 

3.1.2.  Категория и вид натиск 

Идентифицирани са видове натиск и тяхната значимост отчитайки, че 

самостоятелно или в комбинация с други видове натиск,всеки натиск може да допринесе с 

въздействието си за непостигане на поставените екологични цели за определено 

повърхностноили подземно водно тяло. Реалният критерии, използван за оценка на 

значимите видове натиск е дали данните от мониторинга за съответното водно тяло са 

отчели въздействие, което излага тялото на потенциален риск да не постигне добро 

състояние. В Приложение 3.1.1 са обобщени взаимовръзките между движеща сила, 

категория и  вид натиск, както и източника на замърсяване/въздействие, като е отчетена 

спецификата между повърхностните и подземните води. 

3.1.3.  Потенциални въздействия на натиска 

Видовете потенциални въздействия върху повърхностните и подземните води са 

обвързани с индикатори, които са мониторираните показатели за качество съответно за 

повърхностни и подземни води. Въздействието ни дава информация за негативните 

ефекти върху водните тела от натиска, на който са подложени. В Приложение 3.1.2 са 

представени възможните потенциални въздействия от различните категории натиск и 

съответната движеща силавърху повърхностните и подземните води, и индикатори за 

тяхното отчитане. 

3.1.4.  Обхват, съдържание и  източници на използваната информация 

Във връзка с оценка на натиска върху повърхностните и подземните води е 

събрана, анализирана и обработена голям обем от информация от различни източници, а 

именно: 

 БДУВДР -  относно издадени разрешителни за ползване и водовземане на 

повърхностни и подземни води съгласно ЗВ, и Районите със значителен потенциален риск 

от наводнения (РЗПРН); 

 Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) - относно издадени 

комплексни разрешителни съгласно Закона за опазване на околната среда (ЗООС), 

депата за битови и промишлени отпадъци, които не отговарят на екологичните изисквания 

и складовете за пестициди; 
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 Министерството на земеделието и храните (МЗХ) - относно земеделието, 

животновъдството, използваните торове и препарати за растителна защита от Доклад 

"Преброяване на земеделските стопанства през 2010г."; 

 Министерство на околната среда и водите (МОСВ) -  във връзка с 

агломерациите над 2 000 е.ж., съгласно последно докладване от 2012г. по Директива 

91/271/EС относно пречистване на отпадъчни води от населените места;  

 Регионалните инспекции по околна среда и водите (РИОСВ) - относно депата за 

битови и промишлени отпадъци, които не отговарят на екологичните изисквания, вкл. 

незакритите нерегламентирани сметища;  

 Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ) и данни от реализиран 

проект JIСA - относно концесиите за добив на подземни богаства; 

 Резултати от Проект „Интегрирано управление на водите в Република 

България‖, реализиран от Правителството на Япония чрез Японската Агенция за 

международно сътрудничество (JIСA), относно податливостта на почвите към ерозия; 

 Министерството на здравеопазването (МЗ), относно зоните за защита на водите; 

 Corine Land Cover 2006, относно географска информация при преглед на 

ползването на земите. 

В Приложение 3.1.3 е представена обобщена справка за обхвата и източника на 

използваната информация, обвързана с движещата сила и вида на натиска. 

 

3.2. Актуализиран преглед на натиска върху повърхностните води 

 

Подходът при прегледа и определяне на видовете натиск от човешка дейност 

върху състоянието на повърхностните води, е направен в изпълнение на изискванията 

регламентирани в: 

 Закона за водите: Общото описание на характеристиките на РБУ включва 

преглед на значимите видове натиск и въздействие в резултат от човешка дейност върху 

състоянието на повърхностните води включително: оценка на замърсяването от точкови 

източници; оценка на замърсяването от дифузни източници, включително преглед на 

ползването на земите; оценка на въздействието върху количеството на водите, 

включително водовземанията; анализ на други въздействия в резултат от човешка 

дейност върху състоянието на водите. 
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 Наредба № Н-4 от 14.09.2012г. за характеризиране на повърхностните 

води:   

- Съгласно Глава четвърта „Определяне на натиска от човешка дейност 

върху водните тела―е необходимо да се индентифицира големината на значимия натиск 

от човешка дейност, на който повърхностните водни тела в границите на всеки район за 

басейново управление е възможно да са подложени, от битови, промишлени, 

селскостопански дейности и други инсталации. Оценката и идентифицирането на натиска 

се извършва въз основа на информация, събрана в съответствие с изискванията на ЗВ, 

Закона за опазване на околната среда, Закона за защита на растенията, Закона за защита 

от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и съответните подзаконови 

нормативни актове по прилагането им, както и всяка друга информация, необходима за 

целите на анализа; 

- Извършва се оценка на податливостта на състоянието на повърхностните 

водни тела на натиска от човешката дейност, въз основа на събраната информация, вкл. 

съществуващите мониторингови данни за околна среда. Оценката се използва при 

определяне на вероятността повърхностните водни тела в границите на РБУ да не 

постигнат целите за качеството на околната среда; 

- Значим натиск е този, който сам по себе си или в комбинация с други видове 

натиск може да допринесе с въздействието си до непостигане на поставените екологични 

цели за определено повърхностно водно тяло. 

 Рамковата директива за водите 2000/60/ЕС (РДВ) и Ръководство № 3 

Анализ на натиска и въздействията от обща стратегия за изпълнение на РДВ: 

Съгласно чл. 5 и Приложение ІІ, т.1.4 и т.1.5 от РДВ, и подхода в Ръководство № 3 се 

изисква: идентифициране на движещите сили, видовете натиск и значимите видове 

натиск; оценка на податливостта на водните обекти към натиска и сериозността на 

въздействията, както и вероятността от непостигане на целите. 

 Общ подход между басейновите дирекции, във връзка с провеждане на 

анализа на натиска и въздействието от антропогенните дейности върху 

състоянието на повърхностните води. 

 Определените движещи сила на антропогенния и природния натиск, категория и 

вид натиск, потенциални въздействия на натиска, както и обхват и източници на 

информация за натиска са подробно описани в точка 3.1. Въз основа на събрана, 

анализирана и обработена информация за Дунавски район са идентифицирани следните 

категории значими натоварвания върху повърхностните води: 
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 Натиск от точкови източници на замърсяване 

 Натиск от дифузни източници на замърсяване 

 Натиск от физични изменения / Хидроморфологичен натиск 

 Натиск от климатични изменения 

 Всяко от тези натоварвания може да бъде в резултат от действието на различни 

движещи сили. 

3.2.1.  Натиск от точкови източници на замърсяване 

Съгласно Наредба № Н-4 от 14.09.2012г. за характеризиране на повърхностните 

води „точков източник на замърсяване" е обект, от който отпадъчните води чрез едно или 

повече зауствания постъпват в дадено водно тяло―. 

Като точкови източници на замърсяване на повърхностните води са определени: 

 Зауствания на битови отпадъчни води от: 

 Градски пречиствателни станции за отпадъчни води (ГПСОВ)  на населени 

места (агломерации) с над и под 2000 еквивалентни жители (е.ж.);  

 Градски канализациона мрежа (ГКМ) на населени места (агломерации) с над 

и под 2000 е.ж.; 

 Локални пречиствателни станции за битови отпадъчни води (ЛПСОВ) с 

капацитет под и над 5 000 куб.м./ден. 

 Зауствания на промишлени отпадъчни води с: 

 Разрешително по Закона за водите (ЗВ). 

 Комплексно разрешително (КР), съгласно Закона за опазване на околната 

среда (ЗООС);  

 

Зауствания на битови отпадъчни води 

Като битови отпадъчни води (ОВ) се определят предимно тези, които се формират 

от битово потребяване на вода от жилищните и обществените сгради, както и от битовите 

помещения на индустриалните предприятия. Това са ОВ отделяни от кухни, бани, 

перални машини и тоалетни. Обикновено са замърсени с органични вещества от 

растителен или животински произход, соли, киселини и различни химични елементи. 
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Характерна тяхна особеност е, че количеството им, както и количеството на 

замърсителите в тях, не се запазват постоянни през цялото денонощието.  

При определянето на тези емитери са използвани издадени от БДУВДР 

разрешителни за заустване на отпадъчни води (ОВ) в повърхностни води и Доклада за 

прилагане на изискванията на Директива 91/271/ЕЕС, относно пречистване на отпадъчни 

води от населени места (доклада посочва изпълнението й към 31.12.2012г.). Докладът е 

изготвен на основание чл.16 от Директива 91/271/ЕЕС, която е транспонирана в Наредба 

№ 6 от 9 ноември 2000г. за емисоинни норми за допустимо съдържание на вредни и 

опасни вещества в ОВ, заустени във водни обекти и Наредба № 2 от 8 юни 2011г. за 

издаване на разрешителни за заустване на ОВ във водни обекти и определяне на 

индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване. Той 

съдържа данни за изградеността и състоянието на ГКМ и ГПСОВ за агломерациите с над 

2 000 е.ж.,  и представя програма за пълното прилагане на изискванията регламентирани 

в Наредба № 6 от 9 ноември 2000г. и Наредба № 2 от 8 юни 2011г. Важни дефиниции при 

прилагането на изискванията на Директива 91/271/ЕЕС са: 

 „Агломерация‖ – означава територия, в която населението и/или 

икономическите дейности са достатъчно концентрирани, за да бъдат 

отпадъчните води от населеното място събирани и отвеждани в селищна 

пречиствателна станция или в крайна точка на заустването им; 

 1 е.ж. – означава органичен биоразградим товар за денонощие, който има 

биохимична потребност от кислород за 5 денонощия (БПК5) 60 г кислород. 

Най-точното определяне за обхвата на една агломерация е, че границата й 

съвпада с границите на урбанизираната територия. При вече определената граница на 

дадена агломерация, следва да се пристъпи към определянето на нейната големина, 

изразено в еквивалент брой жители. Еквивалентният брой жилети по БПК5 е показател, 

който определя замърсяването от дадена агломерация и той се използва за 

проектирането на пречиствателната станция. Тъй като в границите на агломерацията 

често има промишлени предприятия, които заустват в градската канализация, показателят 

БПК5 е начин биологичното замърсяване от тях да се представи под формата „жител‖, и 

по този начин да се прибави към биологичното замърсяване в резултат от битовата 

дейност на жителите на агломерацията.  

Определянето на е.ж. се извършва при изготвяне на прединвестиционни 

проучвания за канализационна система (КС - канализационна мрежа и ПСОВ) и служат за 

изходни параметри за проектиране на пречиствателната станция. Освен количеството и 

качеството на отпадъчните води, които се формират от дадена агломерация, друг важен 
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изходен параметър за ГПСОВ са необходимата степен на пречистване на станцията, 

която се определя от поставените индивидуални емисоинни ограничения на изхода на 

ГПСОВ. Те се определят в разрешителното за заустване, издадено от компетентния орган 

по ЗВ или ЗООС. 

В Приложение 3.2.1.1 и Карта № 10 са представени всички емитери на битови ОВ 

от ГПСОВ и ГКМ на агломерации с над и под 2000 е.ж., и ЛПСОВ с капацитет под и над 5 

000 куб.м./ден (общо и по поречия). В таблица 3.2.1.1 са представени обобщения брой 

емитери по поречия и в териториалния обхват на БДУВДР, а на фигури 3.2.1.1 и 3.2.1.2 е 

илюстрирано процентното им разпределение по поречия, и в териториалния обхват на 

БДУВДР. 

 

Таблица 3.2.1.1 Емитери на битови отпадъчни води в БДУВДР 

 

Поречие 

Емитери на Битови отпадъчни води, брой 

ГПСОВ канализационни 
мрежи 

ЛПСОВ Общо 

над 2000 е.ж. под 2000 е.ж. 

Ерма  ─ ─ 3 ─ 3 

Нишава ─ ─ 4 ─ 4 

 Западно от Огоста ─ 1 3 2 6 

Огоста 5 1 5 5 16 

Искър 7 9 37 61 114 

Вит 1 1 3 6 11 

Осъм 2 1 5 6 14 

Янтра 6 1 37 8 52 

Русенски Лом 2 ─ 8 2 12 

Дунавски 
Добруджански реки  

5 2 1 2 10 

Дунав 1 1 21 8 31 

Общо 29 17 127 100 273 
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Фигура 3.2.1 Емитери на битови отпадъчни води по поречия в БДУВДР 

 

 

Фигура 3.2.1.2 Емитери на битови отпадъчни води в БДУВДР 
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В териториалният обхват на БДУВДР, съгласно информация от Доклада за 

прилагане на изискванията на Директива 91/271/ЕЕС, попадат 133 на броя 

агломерации/населени места с над 2 000 е.ж, от които 42 на брой са с над 10 000 е.ж., а 

90 на брой от 2 000 до 10 000 е.ж (Карта 11). От тях една не е разглеждана, защото 

ГПСОВ не зауства във водоприемник на територията на БДУВДР - ОВ от гр. Вълчи дол се 

насочват към ГПСОВ Девня. На две от агломерациите ОВ се пречистват от 

пречиствателни станции на други населени места - гр. Долна Оряховица и гр. Буковлък 

заустват ОВ, съответно в ГПСОВ - Горна Оряховица, Долна Оряховица, Лясковец и 

ГПСОВ Плевен, но е отчетено тяхното влияние.  

 

Съгласно изискванията на Наредба № 6 от 9 ноември 2000г. всички агломерации с 

повече от 2 000 е.ж. следва в определен срок да изградят централизирана 

канализационна мрежа за събиране и отвеждане на отпадъчните води и да осигурят 

биологично им пречистване. За всички агломерации с над 10 000 е.ж., които заустват 

отпадъчните води във водоприемник, който е определен за чувствителна зона, освен 

биологичното пречистване следва да бъде осигурено и отстраняване на биогенните 

елементи азот и фосфор до съответните концентрации. Сроковете за изграждане на 

канализационни мрежи и за осигуряване на необходимото пречистване за Р България са 

заложени в Договора за присъединяване към Европейския съюз: за агломерации с над 10 

000 е.ж. – до 31.12.2012г.; за агломерации между 2 000 и 10 000 е.ж. – до 31.12.2014г.; за 

агломерации с по-малко от 2 000 е.ж. – няма преходен период. 

 

Степента на пречистване на битовите ОВ, която е необходимо да бъде осигурена, 

съгласно европейските изисквания транспонирани в Наредба № 6 от 9 ноември 2000г., 

предпазват водоприемниците/повърхностните водни тела от замърсяване с органичен, 

неорганичен и биологичен произход. В таблица 3.2.1.2 и фигура 3.2.1.3 е представена 

обобщена извадка за съответствието на агломерациите с над 2 000 е.ж., спрямо 

изискванията на наредбата. 
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Таблица 3.2.1.2 Агломерации с над 2 000 е.ж. и съответствието им с изискванията на 

Наредба № 6 от 9 ноември 2000г. в БДУВДР 

Агломерации с над 2 000 е.ж. в териториалния обхват на БДУВДР 

Агломерации 

Агломерации с 
над 10 000 е.ж 

Агломерации между 
2 000 и 10 000 е.ж 

Общо 

брой 
големина, 

е.ж 
брой 

големина, 
е.ж 

брой 
големина, 

е.ж 

Агломерации, които имат осигурено 
пречистване на битовите ОВ, в 
съответствие с изискванията на 

Наредба № 6 от 9 ноември 2000г. 

9 2 558 869 5 22 971 14 2 581 840 

Агломерации, които имат осигурено 
пречистване на битовите ОВ, което 
не е в съответствие с изискванията 

на Наредба № 6 от 9 ноември 
2000г. 

13 722 405 4 23 759 17 746 164 

Агломерации, за които няма 
осигурено пречистване на битовите 

ОВ  
20 410 479 81 296 768 101 707 247 

Общо агломерации  
с над 2 000 е.ж. 

42 3 691 753 90 343 498 132 4 035 251 

       
       

 

Фигура 3.2.1.3 Разпределение на е.ж. в агломерациите над 2 000 е.ж., спрямо 
осигуреното пречистване на битовите отпадъчни води 
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По-голяма част от агломерациите попадат в категорията по-малко от 10 000 е.ж, но 

в същото време те представляват много малка част от общия товар (по е.ж.).По-голям 

товар е съсредоточен в агломерациите над 10 000 е.ж, ето защо осигуряването на 

биологично пречистване и отстраняване на биогенните елементи азот и фосфор на ОВ от 

тези агломерации осигурява висок екологичен ефект. В Приложение 3.2.1.2 са 

представени агломерациите в териториалния обхват на БДУВДР (общо и по поречия) и 

тяхното съотвествие с екологичното законодателство. Изградената канализационна 

мрежа в някой населените места не винаги изцяло се ползва по една или друга причина. 

Затова данните за изграденост на канализационната мрежа са представени спрямо 

нейната ползваемост, спрямо е.ж. на населето място. 

Зауствания на промишлени отпадъчни води 

При определянето на тези емитери са използвани издадени от БДУВДР 

разрешителни за заустване на ОВ в повърхностни води и издадените от ИАОС 

комплексни разрешителни. Работата на предприятията, на който и да е отрасъл от 

промишлеността и селското стопанство е свързана с използването на определено 

количество вода. В отделни случаи тя участва само в спомагателни процеси, в други се 

включва в самия технологичен процес, а в трети е съставна част от готовата продукция. 

Количеството на ОВ практически не съвпада с количеството на получената, в едни 

производства то намалява вследствие на изпаряване или износ с готовата продукция, а в 

други се увеличава за сметка на отдалената вода в процеса на обработка на суровината. 

Съставът на промишлените ОВ зависи от изходната суровина, допълнителните 

продукти, особеностите на технологичния процес и използваните производствените 

апарати и др. Този състав е различен за отделните производства, а понякога се колебае в 

доста широки граници дори за едно и също производство. 

Степента на влияние на промишлените ОВ върху чистотата на водоприемниците 

зависи от характера на съдържащите се в тях замърсяващи вещества, тяхното 

количествено съотношение и от фоновата качествена характеристика на водното тяло. 

Емисионните норми за допустимото съдържание на някои опасни вещества и показатели 

за качеството на ОВ от промишлени предприятия/сектори, зауствани във водни обекти, се 

регламентират в Приложение № 2 и № 5 от Наредба № 6 от 9 ноември 2000г. 

Промишлените ОВ са анализирани и обединени в следните отрасли и видове: 

 Хранително-вкусова промишленост - ОВ мътни и се характеризират с високи 

концентрации на неразтворени вещества, съдържание на животински и 
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растителни мазнини, хранителни вещества като азот и фосфати, и 

оцветители; 

 Добив и преработка на полезни изкопаеми – тези промишлени дейности са 

сериозен източник на органични замърсители, цианиди, феноли, 

сулфоцианиди, тежки метали, флотореагенти, масла, смазки, 

нефтопродукти, неразтворени вещества и др.; 

 Металургия, машиностроителна и металообработваща промишленост - ОВ 

съдържат метални йони, киселини, соли, серни съединения, неразтворени 

вещества, нефтопродукти и др.; 

 Химическа промишленост - ОВ се характеризират със специфични 

особености съобразно технологичния процес и получаваната продукция, 

като голяма част от тях имат висока токсичност. Веществата, които биха 

могли да замърсяват водите са най - различни органични и неорганични 

вещества, феноли, сярна киселина, натриев сулфат, захарни разтвори, 

спиртна луга, детергенти и др., както и температурно замърсени; 

 Производство на строителни изделия, строителство и строителни 

съоръжения – ОВ предимно съдържат неразтворени вещества; 

 Производство, добив и съхранение на нефт и нефтопродукти – ОВ 

съдържат летливи нефтопродукти и средно- и тежкодестилатни фракции, 

метали, неразтворени вещества които водят до унищожаване на флората и 

фауната във водните басейни, и до разпространение на канцерогенни 

въглеводороди; 

 Автосервизи и автомивки – ОВ замърсени с нефтопродукти и други видове 

маслени субстанции, миещи препарати, неразтворени вещества и др.; 

 Производство и/или рафиниране на растителни масла и биодизел - ОВ, 

замърсени с масла и мазнини, метанол, неразтворени вещества и основи, 

както и температурно замърсени; 

  Целулозно-хартиена и дървопреработвателна промишленост - ОВ, 

замърсени с неразтворени, колоидни и разтворени органични неорганични 

съединения, метали, както и температурно замърсени; 

  Термични електроцентрали – в зависимост от използвата технология, ОВ 

могат да бъдат замърсени с неразтворени вещества, нефтопродукти, 

радиоактивно и топлинно замърсени, метали, остатъчен хлор, и др.; 



Междинен преглед на значимите проблеми при управление на водите в Дунавски район 
 

62 

  Производство на текстил и трикотаж - основните замърсители в ОВ са 

повърхностно активните вещества (ПАВ), органични и минерални киселини, 

неутрални електролити, избелващи вещества, багрила, неразтворени 

вещества, метали, нефтопродукти и др.; 

  Производство и ремонт на електронни и електрически изделия – ОВ могат 

да съдържат масла, неразтворени вещества, нефтопродукти, органични 

вещества, метали и др. 

  Животновъдство - ОВ са замърсени основно с органични вещества в 

суспендирано и разтворено състояние, характеризират с високо 

съдържание на амониеви и фосфатни съединения.  

В таблица 3.2.1.3 и фигура 3.2.1.4 е представена обобщена извадка за емитерите 

на промишлени ОВ, заустващи във водни обекти с разрешително по ЗВ.  
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Таблица 3.2.1.3 Обобщена извадка за емитери на промишлени ОВ, заустващи във водни обекти с разрешително по ЗВ 

Емитери на Промишлени отпадъчни води с Разрешително по Закона за водите, брой 

№ 
Област от 

промишлеността 

Поречие 

Общ 
брой Искър Ерма Нишава Огоста 

Западно 
от Огоста 

Вит Осъм Янтра 
Русенски 

Лом 

Дунавски 
Добруджански 

реки 
Дунав 

1 

Производство на 
строителни изделия, 
строителство и 
строителни 
съоръжения  

8 ─ ─ ─ 1 ─ ─ 3 ─ ─ 9 21 

2 
Добив и преработка на 
полезни изкопаеми 

16 ─ 6 8 ─ 1 1 3 1 2 6 44 

3 

Целулозно-хартиена и 
дървопреработвателна 
промишленост 

2 ─ ─ ─ ─ 2 3 2 ─ 1 1 11 

4 

Металургия, 
машиностроителна и 
металообработваща 
промишленост  

9 ─ ─ 2 2 ─ 5 7 7 4 2 38 

5 
Хранително -вкусова 
промишленост 

20 ─ 1 8 4 10 10 16 6 18 25 118 

6 

Производство, добив и 
съхранение на нефт и 
нефтопродукти 

5 ─ ─ 6 ─ ─ ─ ─ ─ ─ 2 13 

7 
Химическа 
промишленост 

9 ─ ─ 4 3 ─ 2 9 ─ ─ 4 31 

8 
Автосервизи и 
автомивки 

6 ─ ─ 1 1 2 1 ─ ─ ─ 2 13 
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Емитери на Промишлени отпадъчни води с Разрешително по Закона за водите, брой 

№ 
Област от 

промишлеността 

Поречие 

Общ 
брой Искър Ерма Нишава Огоста 

Западно 
от Огоста 

Вит Осъм Янтра 
Русенски 

Лом 

Дунавски 
Добруджански 

реки 
Дунав 

9 

Производство и/или 
рафиниране на 
растителни масла и 
биодизел 

5 ─ ─ 1 ─ 1 1 2 ─ 1 1 12 

10 

Производство и ремонт 
на електронни и 
електрически изделия 

1 ─ ─ ─ ─ 1 ─ ─ 2 ─ ─ 4 

11 
Производство на 
текстил и трикотаж 

1 ─ ─ ─ ─ ─ ─ 1 1 ─ 1 4 

12 Животновъдство 1 ─ ─ ─ ─ ─ 1 ─ ─ ─ ─ 2 

13 
Термични 
електроцентрали 

─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 8 8 

Общо по поречия 83 ─ 7 30 11 17 24 43 17 26 61 319 
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Фигура 3.2.1.4 Разпределение на емитери на промишлени ОВ с разрешително по ЗВ 

 

В Приложение 3.2.1.3 и 3.2.1.4 са представени всички емитери на промишлени 

отпадъчни води с разрешително по ЗВ и с КР по ЗООС. На Карта 12 са представени 

заустванията на промишлените отпадъчни води в ДРБУ. 

Точковите източници на замърсяване на повърхностните води самостоятелно или в 

комбинация, т.е. с комулативно въздействие, са потенциално източници за влошаване 

състоянието на повърхностните водни тела. 

3.2.2.  Натиск от дифузни източници на замърсяване 

Съгласно Наредба № Н-4 от 14.09.2012г. за характеризиране на повърхностните 

води „дифузен източник на замърсяване означава дейност или дейности, 

замърсяването от които не може да се асоциира (свърже) с точков източник на 

замърсяване и произхожда в резултат на пространствено използване на земи“.  
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 Като дифузни източници на замърсяване на повърхностните води са 

определени: 

 Населени места с над 2 000 е.ж. без изградена или частично изградени 

канализационна мрежа във водосборната площ на поречията; 

 Депата за битови, строителни и промишлени отпадъци, които не 

отговарят на екологичните изисквания; 

 Земеделие и съпъстващите го дейности във водосборната площ на 

повърхностното водно тяло: 

- Използвана земеделска площ и обработваема земя, вкл. 

отглежданите земеделски култури във водосборната площ на повърхностното 

водно тяло;  

- Използване на торове и препарати за растителна защита във 

водосборната площ на повърхностното водно тяло; 

- Складове за препарати за растителна защита; 

 Животновъдство  – брой и гъстота на отглежданите животни във 

водосборната площ на повърхностното водно тяло; 

 Добив на подземни богатства във водосборната площ на повърхностното 

водно тяло; 

 Ерозия във водосборната площ на повърхностното водно тяло; 

 Преглед на ползването на земята във водосборната площ на 

повърхностното водно тяло. 

 

 Населени места с над 2 000 е.ж. без изградена или частично изградени 

канализационна мрежа във водосборната площ на поречията 

За определянето на тези дифузни източници на замърсяване на повърхностните 

води е използван Докладът за прилагане на изискванията на Директива 91/271/ЕЕС, 

относно пречистване на отпадъчни води от населени места (доклада посочва 

изпълнението й към 31.12.2012г.). В териториалният обхват на БДУВДР, съгласно 

информация от доклада попадат 133 на броя агломерации/населени места с над 2 000 

е.ж., от които 42 на брой са с над 10 000 е.ж., а 91 на брой от 2 000 до 10 000 е.ж.  

В населени места без изградена или частично изградена канализационна мрежа 

битовите, стопанските и промишлени води се събират в септични ями или попивни 
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изгребни ями. Тези ями най-често не са водоплътни и изолирани, и отпадъчните води 

(ОВ) се просмукват и замърсяват водоизточниците най-често със замърсители от битов и 

селскостопански произход - органични и биогенни елементи. Около 35% от населените 

места над 2 000 е..ж в ДРБУ не е обхванато от канализационна мрежа (фигура 3.2.2.1). 

Замърсителите от промишлени дейности, като нефтопродукти, неорганични съединения, 

тежки метали също са възможни на някои места, но отчитайки факта, че става въпрос 

предимно за малки селища с ниска степен на индустриализация, тяхният дял се очаква да 

е значително по-нисък. Това се дължи на факта, че средният процент на неизграденост 

или неползваемост на канализационна мрежа за населените места от 2 000 до 10 000 е.ж. 

е 46,56%, а за тези над 10 000 е.ж. е 23,38% (фигура 3.2.2.2 и фигура 3.2.2.3). Аналогично 

дифузно замърсяване се получава и в следствие на амортизираня на канализационната 

мрежа. Изградената канализационна мрежа в някой населените места не винаги изцяло 

се ползва по една или друга причина. Затова данните за неизграденост на 

канализационната мрежа са представени спрямо нейната неползваемост, спрямо е.ж. на 

населеното място. От тези 133 агломерации места с над 2 000 е.ж. в 54 на брой въобще 

няма изградена канализационна мрежа, а в останалите има частично изградена, като 

само в 3 е напълно изградена. 

 

Фигура 3.2.2.1 Ползваемост на канализационната мрежа в  
населените места с над 2 000 е.ж. в БДУВДР 
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Фигура 3.2.2.2 Ползваемост на канализационната мрежа в населените места  
от 2 000 до 10 000 е.ж. в БДУВДР 

 

 

Фигура 3.2.2.3 Ползваемост на канализационната мрежа в  
населените места над 10 000 е.ж. в БДУВДР 

 

В Приложение 3.2.2.1 и Карта № 13 е представено неизградеността или 

неползваемостта на канализационната мрежа в агломерациите с над 2000 е.ж., както и 

процентното им разпределение по поречия. В таблица 3.2.2.1 са представени обощените 

резултати от неизградеността или неползваемостта на канализационната мрежа в 

агломерациите с над 2000 е.ж. в териториалния обхват на БДУВДР. 
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Таблица 3.2.2.1 Обощена справка за неизградеността или неползваемостта на 
канализационната мрежа в агломерациите с над 2000 е.ж. в БДУВДР 

 

Агломерации 

Агломерации с над 10 000 е.ж 
Агломерации между  

2 000 и 10 000 е.ж 
Общо 

Неизграденост или 
неползваемост на 
канализационната 
мрежа, средно в % 

спрямо е.ж. 

големина, 
е.ж 

Неизграденост или 
неползваемост на 
канализационната 
мрежа, средно в % 

спрямо е.ж. 

големина, 
е.ж 

Неизграденост или 
неползваемост на 
канализационната 
мрежа, средно в % 

спрямо е.ж. 

големина, 
е.ж 

Агломерации, които 
имат осигурено 
пречистване на 
битовите ОВ, в 
съответствие с 

изискванията на 
Наредба № 6 от 9 

ноември 2000г. 

18,56 2 558 869 39,17 26 649 28,87 2 585 518 

Агломерации, които 
имат осигурено 
пречистване на 

битовите ОВ, което 
не е в съответствие 
с изискванията на 
Наредба № 6 от 9 

ноември 2000г. 

23,77 722 405 20,00 23 759 21,89 746 164 

Агломерации, за 
които няма 
осигурено 

пречистване на 
битовите ОВ  

27,80 410 479 80,52 296 768 54,16 707 247 

Общо 
агломерации с над 

2 000 е.ж. 23,38 3 691 753 46,56 347 176 34,97 4 038 929 

 

Депа за битови, строителни и промишлени отпадъци, които не отговарят на 

екологичните изисквания 

Това са старите все още действащи или нерекултивирани депа/сметища, които не 

отговарят на екологичните законови изисквания, защото са разположени на 

терени/площадки неизолирани, поради което създават риск от замърсяване на 

повърхностните води. Тези депа подлежат на закриване и рекултивация - техническа и 

биологична. Извозването на битовите, строителните или промишлените отпадъци се 

пренасочва към регионалните депа, които напълно съответстват на екологичните 

изисквания. Те се определят като точков източник с контролирано изпускане на 

инфилтрата след пречистване, а възможностите за дифузни замърсявания са минимални 

и са свързани основно с аварийни ситуации. На този етап не са разгледани 

незаконни/нерегламентирани сметища, които са разположени в много населени места, 
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защото те периодично се почистват или разкриват, и техния брой и разположение е 

динамично. Повечето от тези сметища са разположени директно в речните корита, и 

тяхното замърсяване е изцяло с дифузен характер, а съставът им е трудно предвидим, с 

оглед на безразборното изхвърляне на неопасни и опасни отпадъци. 

За определянето на депата/сметищата, които не отговарят на екологичните 

законови изисквания е обработена и анализилана информация от РИОСВ в 

териториалния обхват на БДУВДР. Получената информация не съдържа данни за 

конкретно географско местоположение в землището на населеното място, поради което 

данните не могат да се обвържат точно с актуализираните повърхностни водни тела. В 

Приложение 3.2.2.2 е представена информация за депата/сметищата, които не отговарят 

на екологичните законови изисквания. В таблица 3.2.2.2 и фигура 3.2.2.4 е представена 

обобщена информация за статута и вида на депата/сметищата, които не отговаря на 

екологичните законови изисквания в БДУВДР. 

 

Таблица 3.2.2.2 Статут и вид на депата/сметищата, които не отговарят на 
екологичните законови изисквания в БДУВДР 

 

Депа/Сметища, които не отговарят на екологичните законови 
изисквания, брой 

действащи общински депа 60 

действащи промишлени депа 7 

общински депа с преустановена експлоатация  401 

промишлени депа с преустановена експлоатация  4 

частично рекултивирани общински депа 3 

частично рекултивирани промишлени депа 1 

Общ брой 476 

 



Междинен преглед на значимите проблеми при управление на водите в Дунавски район 
 

71 

 

 

Фигура 3.2.2.4 Брой депа/сметища, които не отговарят на екологичните законови 
изисквания в БДУВДР 

 

Земеделие и съпътстващите го дейности във водосборната площ на 

повърхностното водно тяло: използвана земеделска площ и обработваема земя, вкл. 

отглежданите земеделски култури във водосборната площ на повърхностното водно тяло; 

използване на торове и препарати за растителна защита във водосборната площ на 

повърхностното водно тяло; складове за препарати за растителна защита. 

За определянето на тези дифузни източници на замърсяване на повърхностните 

води е използван Доклад "Преброяване на земеделските стопанства през 2010г." 

(публикуван през 2012г.), и допълнително получена информация от МЗХ и ИАОС. 

Резултатите от преброяването са представени на ниво общини, области, статистически 

райони и на национално ниво. Събрана и обработена е информация в доклада от 

статистически въпросник попълнен от земеделските производители за стопанства им. 

Съгласно въведените дефиниции в доклада: 

 Използваната земеделска площ (ИЗП) включва обработваемите земи, 

трайните насаждения, постоянно затревените, оранжерийните площи и 

семейните градини. ИЗП в ДРБУ е представена на Карта № 14. При 

обработване на данните към ИЗП са включени обработваемата земя, 

овощни видове и други трайни насаждения (вкл. лозята), постоянно 
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затревените площи, ягодите, пресните зеленчуци (вкл. картофи), цветята и 

семейните градини.  

 Необработваеми земи са тези земи, които не са включени в 

сеитбообръщение през съответната година и не са използвани за 

земеделско производство повече от две години. 

Земеделските земи се третират широко с изкуствени торове и препарати за 

растителна защита (ПРЗ). Дъждовните води и тези от агромелиоративни дейности 

подпомагат тяхната миграция в почвите, подземните и повърхностните води. Основното 

натоварване, което идва от тези източници са биогенните елементи (различни азот- и 

фосфорсъдържащи вещества) и специфични химични замърсители (приоритетни и 

опасни вещества). Под въздействие от земеделски източници на дифузно замърсяване са 

предимно повърхностните водни тела разположени в равнинните райони. 

Обработката и анализът на информацията е извършен в ГИС среда, като 

наличните данни първоначално са представени пространствено чрез ГИС-слоя на 

общините. За определяне на натиска по водни тела е отчетен делът от площта на 

общината, която попада във всяко водно тяло. При анализиране и обработване на 

информацията за определената на ниво община използвана земеделска земя, и 

употребените върху нея торове и ПРЗ, е направено предположение, че количествените 

данни са разположени равномерно във водосборната площ на всяко повъхностно водно 

тяло. По този начин данните за използваната земеделска земя и внесените торове и ПРЗ, 

определени на ниво община са сведени до ниво водосборна площ на повърхностните 

водни тела. Това от своя страна води до определена степен на неточност, защото във 

водосбора на водните тела, се включва различна по площ земеделска земя. Площта на 

земеделската земя във водосбора и отчетените данни от мониторинга, провеждан в 

повърхностното водно тяло, са най-показателни дали то е подложено на този вид 

дифузен натиск. 

Получената информация за складовете за пестициди не съдържа данни за 

конкретно географско местоположение в землището на населеното място, поради което 

данните не могат да се обвържат точно с актуализираните повърхностни водни тела. 

В таблица 3.2.2.3 и фигури 3.2.2.5 ÷ 3.2.2.6 са представени обобщените резултати 

за ИЗП и отглежданите култури по поречия в БДУВДР. В Приложение 3.2.2.3 е 

представена подробна информация за ИЗП и отглежданите култури във водосборната 

площ на всяко повърхностно водно тяло, както и процентното й разпределение по 

поречия. 
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Таблица 3.2.2.3 Използвана земеделска площ и отглеждани култури в БДУВДР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 3.2.2.5 Земеделски площи в БДУВДР 

 

 

 

 

обработваема 

земя

трайни 

насаждения

постоянно 

затревени 

площи

ягоди, 

пресни 

зеленчуци 

семейни 

градини
общо

Ерма 436.350 1 18.20 0.17 21.36 2.04 0.53 42.29 6.09 1.70 0.41 7.95

Нишава 722.891 3 22.84 0.19 80.89 0.99 0.22 105.14 14.01 3.11 1.59 3.15

Западно от 

Огоста
3910.578 26 1265.90 15.75 42.96 2.87 3.09 1330.57 725.24 408.43 36.61 89.13

Огоста 4282.290 32 1505.34 9.46 102.58 3.31 3.02 1623.71 854.99 584.31 25.34 36.52

Искър 8607.126 83 1677.52 13.55 319.51 19.30 4.33 2034.21 1001.98 556.67 39.53 58.63

Вит 3227.565 14 1013.04 19.89 76.59 7.23 2.40 1119.15 593.59 381.45 18.08 12.07

Осъм 2838.009 18 1092.89 21.96 93.05 3.19 1.94 1213.03 653.68 379.30 31.59 25.12

Янтра 7861.909 48 2058.47 39.79 398.38 8.76 4.94 2510.34 1232.47 660.41 95.22 59.09

Русенски Лом 2985.355 15 1415.56 17.95 82.38 4.07 3.36 1523.33 858.56 487.06 56.45 9.42

Дунавски 

Добруджански 

реки 

8027.150 12 4006.86 58.94 161.15 11.92 9.01 4247.88 2330.70 1536.46 119.95 15.86

Дунав 4330.856 4 2000.30 39.88 77.23 5.18 4.91 2127.49 1218.29 726.27 5.28 26.83

Общо 47235 256 15970 229 1425 67 38 17728 9160 5689 411 339

Фуражни 

култури, 

km2

Други площи от 

обработваемата 

земя, km2

Поречие

Площ на 

поречието, 

km2

Общ брой 

водни тела 

в поречието

Използвана земеделска площ, km2

Зърнени 

култури, 

km2

Технически 

култури, km2
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Фигура 3.2.2.6 Земеделски площи и отглежданите култури в БДУВДР 

 

 

 

В таблица 3.2.2.4 и фигура 3.2.2.7 са представени обобщените резултати за 

внасяните торове върху ИЗП в БДУВДР. В Приложение 3.2.2.4 е представена подробна 

информация за внасяните торове върху ИЗП във водосборната площ на всяко 

повърхностно водно тяло, както и процентното им разпределение по поречия. 
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Таблица 3.2.2.4 Внасяните торове върху ИЗП в БДУВДР 

общо ИЗП   твърд тор 
 полутечен 

тор

 комбинирани 

торове (без 

оранжерии) 

азотни 

торове (без 

оранжерии) 

калиеви 

торове (без 

оранжерии)

  минерални 

торове (без 

оранжерии) 

фосфорни 

торове (без 

оранжерии) 

Ерма 436,350 1 42,29 0,0671 0,0000 0,0238 0,0483 0,0018 0,0690 0,0024

Нишава 722,891 3 105,14 0,0457 0,0000 0,0129 0,1545 0,0008 0,1655 0,0061

Западно от 

Огоста
3910,578 26 1330,57 0,1444 0,0168 1,9513 8,7709 0,3090 10,1198 0,8372

Огоста 4282,290 32 1623,71 0,2014 0,0297 2,7386 10,5431 0,4495 11,7569 1,5888

Искър 8607,126 83 2034,21 0,6145 0,0136 3,5253 10,3609 0,4034 12,6182 1,1292

Вит 3227,565 14 1119,15 0,1216 0,0023 3,4732 5,9380 0,6902 7,8123 1,5528

Осъм 2838,009 18 1213,03 0,2441 0,0044 2,6418 8,1780 0,3080 9,1407 1,6861

Янтра 7861,909 48 2510,34 0,5791 0,0381 4,6059 16,6407 0,5149 19,2559 2,8093

Русенски Лом 2985,355 15 1523,33 0,3603 0,0309 3,4857 10,9432 0,3636 12,7486 0,8639

Дунавски 

Добруджански 

реки 

8027,150 12 4099,13 0,5325 0,1450 7,6852 31,6880 0,6665 35,6906 3,0427

Дунав 4330,856 4 2127,49 0,2423 0,0343 5,3570 18,9185 0,8411 21,1926 2,9497

Общо 47235 256 17728 3,15 0,32 35,50 122,18 4,55 140,57 16,47

Площ на 

поречието, 

km
2

Общ брой 

водни тела 

в 

поречието

Използваната земеделска площ във водосборната площ на поречието,                                                              

върху която се внасят торове, км
2 

Поречие

 

 

 

Фигура 3.2.2.7 Разпределение на внасяните торове върху ИЗП в БДУВДР 

 

В таблица 3.2.2.5 и фигура 3.2.2.8 са представени обобщените резултати за 

внасяните РРЗ върху ИЗП в БДУВДР. В Приложение 3.2.2.5 е представена подробна 
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информация за внасяните ПРЗ върху ИЗП във водосборната площ на всяко повърхностно 

водно тяло, както и процентното им разпределение по поречия. 

Таблица 3.2.2.5 Внасяните ПРЗ върху ИЗП в БДУВДР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 3.2.2.8 Внасяни ПРЗ върху ИЗП в БДУВДР 

 

Поречие

Площ на 

поречието, 

km2

Общ брой 

водни тела 

в поречието

Използвана 

земеделска площ 

(ИЗП) във 

водосборната площ 

на поречието, км2 

ИЗП върху която се 

внасят инсектициди 

(без оранжерии) във 

водосборната площ 

на поречието, км2

ИЗП върху която се внасят 

фунгициди  (без оранжерии) 

във водосборната площ на 

поречието, км2

ИЗП върху която се внасят 

хербициди (без оранжерии) 

във водосборната площ на 

поречието, км2

Ерма 436.350 1 42.29 0.0278 0.0233 0.0727

Нишава 722.891 3 105.14 0.0106 0.0135 0.0959

Западно от 

Огоста
3910.578 26 1330.57 2.5541 3.5616 8.6836

Огоста 4282.290 32 1623.71 3.0037 3.3195 10.5513

Искър 8607.126 83 2034.21 4.9505 5.3330 11.0422

Вит 3227.565 14 1119.15 3.4505 4.0712 6.7258

Осъм 2838.009 18 1213.03 3.8706 4.8935 7.8573

Янтра 7861.909 48 2510.34 7.3109 8.2452 17.2124

Русенски Лом 2985.355 15 1523.33 5.2704 5.4287 11.7348

Дунавски 

Добруджански 

реки 

8027.150 12 4099.13 14.9497 16.3416 33.4008

Дунав 4330.856 4 2127.49 7.7607 8.4845 18.9664

Общо 47234.68 256 17728.40 53.16 59.72 126.34
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Складовете за пестициди са потенциални дифузни замърсители на 

повърхностните води с специфични химични замърсители (приоритетни и опасни 

вещества), имайки предвид, че голяма част от тях са неохраняеми и/или условията за 

съхранение са лоши. При попадане във водна среда, тези замърсители могат да имат 

отрицателни въздействия върху човешкото здраве и околната среда, като вкисляване на 

водите и влошаване качеството на питейните води, натрупване на замърсители в рибните 

популации, цъфтеж на водорасли и др. Получената информация не съдържа данни за 

конкретно географско местоположение на склада в землището на населеното място, 

поради което данните не могат да се обвържат точно с актуализираните повърхностни 

водни тела. 

В таблица 3.2.2.6 и фигура 3.2.2.9 е представена обобщена информация за 

складовете за пестициди на територията на БДУВДР.  

Таблица 3.2.2.6 Складове за пестициди в БДУВДР 

Вид на склада за пестициди 
Складове за пестициди 

брой общо пестициди, кг 

Складове с бетонни кубове, 
осигуряващи пълно 

обезопасяване (всеки ББ куб е 
с по 4000 кг пестициди)  

56 2994798 

Малки складове с обслужване 
на едно или няколко населени 

места 
179 741345.3 

Големи складове, обслужващи 
цяла община 

26 1922616 

Общо за БДУВДР 261 5658759.3 
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Фигура 3.2.2.9 Складове за пестициди в БДУВДР 

 

В Приложение 3.2.2.6 и Карта № 15 е представена информация за типовете и 

видовете складове за пестициди на територията на БДУВДР: Складове с бетонни кубове, 

осигуряващи пълно обезопасяване (всеки ББ куб е с по 4000 кг пестициди); Малки 

складове с обслужване на едно или няколко населени места; Големи складове, 

обслужващи цяла община. 

Животновъдство – брой и гъстота на отглежданите животни във 

водосборната площ на повърхностното водно тяло 

Животновъдството и използването на животински тор са друг източник на дифузно 

замърсяване на повърхностните води. Потенциалното замърсяване от тази дейност се 

свързва предимно с биоразградими органични вещества, което може да повлияе 

негативно на водите - БПК5 и натоварване с биогенни елементи (азот и фосфор). 

Влиянието върху водните тела е по-вероятно да е незначително, поради ограниченото 

развитие на пасищното отглеждане на животни. Предимно животните се отглеждат във 

ферми, като основно  въздействие върху качествените и количествени показатели на 

повърхностните води могат да  окажат  дъждовните води от производствените  площадки,  

битово-фекалните ОВ и водите от измиване на помещенията. Минимално е дифузното и 

точковото замърсяване на повърхностните и подземните води при спазване на Добрите 

земеделски практики. 



Междинен преглед на значимите проблеми при управление на водите в Дунавски район 
 

79 

В таблица 3.2.2.7 и фигура 3.2.2.10 е представена обобщена информация за 

гъстотата на отглежданите животни на територията на БДУВДР. В Приложение 3.2.2.7 е 

представена подробна информация за гъстотата на отглежданите животни във 

водосборната площ на всяко повърхностно водно тяло, както и процентното им 

разпределение по поречия. 

Таблица 3.2.2.7 Гъстота на отглежданите животни в БДУВДР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 

3.2.2.10 Гъстота на отглежданите животни в БДУВДР 

Поречие

Площ на 

поречието, 

km
2

Общ брой 

водни тела 

в поречието

Кози във 

водосборната 

площ на 

поречието,  

бр/км
2

Овце във 

водосборната 

площ на 

поречието, 

бр/км
2

Еднокопитни 

животни във 

водосборната 

площ на 

поречието, 

бр/км
2 

Свине във 

водосборната 

площ на 

поречието, 

бр/км
2  

Зайци във 

водосборната 

площ на 

поречието, 

бр/км
2 

Птици  във 

водосборната 

площ на 

поречието, 

бр/км
2 

Говеда във 

водосборната 

площ на 

поречието, 

бр/км
2 

Ерма 436.350 1 2.68 7.9668 0.1462 0.6260 1.9050 14.5954 0.4679

Нишава 722.891 3 12.00 46.2086 2.0186 3.8815 8.8407 99.5963 0.7393

Западно от 

Огоста
3910.578 26 156.53 289.5377 19.9323 70.2101 98.9169 2129.8605 10.6977

Огоста 4282.290 32 302.01 599.4779 33.0969 111.4497 184.2875 7358.6427 10.4998

Искър 8607.126 83 312.07 1255.5223 62.2466 187.8972 207.4882 4602.3647 18.9014

Вит 3227.565 14 124.68 258.1698 14.5104 30.3843 53.4336 2461.1055 3.4757

Осъм 2838.009 18 117.03 304.5961 12.5261 40.3808 70.8528 2538.2439 3.0100

Янтра 7861.909 48 297.07 964.1641 25.9768 189.6172 176.6917 13550.4762 9.2110

Русенски 

Лом
2985.355 15 126.78 327.8181 13.4033 74.0618 112.6085 4359.6854 2.1393

Дунавски 

Добруджанс

ки реки 

8027.150 12 64.80 288.9305 14.0355 64.8176 35.9744 1808.3376 6.5083

Дунав 4330.856 4 24.78 111.2037 3.9072 40.0839 17.6851 936.5800 0.7805

Общо 47235 256 1540.44 4453.60 201.80 813.41 968.68 39859.49 66.43
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 Добив на подземни богатства във водосборната площ на повърхностното 

водно тяло 

Въздействията върху повърхностните води при добив на подземни богатства се 

изразяват по следния начин: 

 Изграждането на кариерите причинява значителна промяна в релефа, като на 

мястото на позитивна земна повърхност се образува котлован т.е. празно скалисто 

пространство. В резултат  на  тези  промени  се  нарушава естествения  път  на  стичане  

на  повърхностните води като се  променя посоката  им,  но  не  се  променя  количеството  

им. При закрит добив на подземни богаства не са налице тези негативни промени. 

 Технологичните  схеми  на  добив  най-често не предвиждат  образуване на ОВ, 

така че в реките не се изпускат директно замърсители. При положение, че реката е доста  

отдалечена от мястото на добив и се изгради резервоар с утаител или 

каломаслоуловител за улавяне на валежните води не би трябвало да се очаква никакво 

негативно въздействие върху качеството повърхностните води. 

Добива на подземни богаства може да се разглежда като потенциален дифузен 

източник на замърсяване на повърхностните води с неразтворени вещества,  

нефтопродукти и метали.   

В таблица 3.2.2.8 и фигура 3.2.2.11 е представена обобщена информация на 

заетите площи за добив на подземни богаства на територията на БДУВДР. Добива на 

подземни богаства е обобщен в следните групи: индустриални минерали, метални 

полезни изкопаеми, нефт и природен газ, скално-облицовъчни материали, строителни 

материали и твърди горива. В Приложение 3.2.2.8 е представена подробна информация 

за добива на подземни богаства във водосборната площ на всяко повърхностно водно 

тяло. 

Таблица 3.2.2.8 Площи за добив на подземни богаства в БДУВДР 

Поречие 
Площ на 

поречието, 
km

2
 

Общ брой 
водни 
тела в 

поречието 

Площ на добива на подземни богаства във водосборната площ на 
поречието, км

2
  

Индустриални 
минерали 

Метални 
полезни 

изкопаеми 

Нефт и 
природен 

газ 

Скално-
облицо 
въчни 

материали 

Строителни 
материали 

Твърди 
горива 

Ерма  436,350 1 ─ ─ ─ ─ 0,121 ─ 

Нишава 722,891 3 0,161 ─ ─ ─ 0,285 13,317 

Западно от 
Огоста 

3910,578 26 ─ ─ ─ ─ 2,307 ─ 

Огоста 4282,290 32 1,823 ─ 275,393 0,050 4,926 ─ 
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Поречие 
Площ на 

поречието, 
km

2
 

Общ брой 
водни 
тела в 

поречието 

Площ на добива на подземни богаства във водосборната площ на 
поречието, км

2
  

Индустриални 
минерали 

Метални 
полезни 

изкопаеми 

Нефт и 
природен 

газ 

Скално-
облицо 
въчни 

материали 

Строителни 
материали 

Твърди 
горива 

Искър 8607,126 83 0,636 17,286 265,296 2,391 19,307 5,095 

Вит 3227,565 14 0,315 ─ 142,915 0,400 0,896 ─ 

Осъм 2838,009 18 0,334 ─ ─ ─ 0,974 ─ 

Янтра 7861,909 48 0,063 ─ ─ ─ 2,261 ─ 

Русенски Лом 2985,355 15 3,024 ─ ─ ─ 0,685 ─ 

Дунавски 
Добруджански 
реки  

8027,150 12 2,347 ─ ─ ─ 1,200 ─ 

Дунав 4330,856 4 2,231 ─ 4,558 ─ 6,266 ─ 

Общо 47235 256 10,93 17,29 688,16 2,84 39,23 18,41 

 

 

Фигура 3.2.2.11 Площи за добив на подземни богаства в БДУВДР 
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Ерозия във водосборната площ на повърхностното водно тяло 

Ерозията се разглежда като потенциален дифузен източник и принос за 

замърсяване на повърхностните води със суспендирани вещества, биогенни вещества 

(азот и фосфор), приоритетни вещества и пестициди. Под въздействие от ерозия са 

предимно повърхностните водни тела разположени в планински и полупланински райони. 

В таблица 3.2.2.9 и фигура 3.2.2.12 е представена обобщена информация за 

податливостта към ерозия на територията на БДУВДР. Податливостта към ерозия е 

обобщена в следните групи: населени места, водни площи и скали, много слаба 

податливост на ерозиране, слаба податливост на ерозиране, средна податливост на 

ерозиране, средна до силна податливост на ерозиране, силна податливост на ерозиране 

и много силна податливост на ерозиране. В Приложение 3.2.2.9 и Карта № 16 е 

представена подробна информация за податливостта към ерозия във водосборната площ 

на всяко повърхностно водно тяло и по поречия. 

 

 

Таблица 3.2.2.9 Податливост на ерозия в БДУВДР 

общо ИЗП   твърд тор 
 полутечен 

тор

 комбинирани 

торове (без 

оранжерии) 

азотни 

торове (без 

оранжерии) 

калиеви 

торове (без 

оранжерии)

  минерални 

торове (без 

оранжерии) 

фосфорни 

торове (без 

оранжерии) 

Ерма 436,350 1 42,29 0,0671 0,0000 0,0238 0,0483 0,0018 0,0690 0,0024

Нишава 722,891 3 105,14 0,0457 0,0000 0,0129 0,1545 0,0008 0,1655 0,0061

Западно от 

Огоста
3910,578 26 1330,57 0,1444 0,0168 1,9513 8,7709 0,3090 10,1198 0,8372

Огоста 4282,290 32 1623,71 0,2014 0,0297 2,7386 10,5431 0,4495 11,7569 1,5888

Искър 8607,126 83 2034,21 0,6145 0,0136 3,5253 10,3609 0,4034 12,6182 1,1292

Вит 3227,565 14 1119,15 0,1216 0,0023 3,4732 5,9380 0,6902 7,8123 1,5528

Осъм 2838,009 18 1213,03 0,2441 0,0044 2,6418 8,1780 0,3080 9,1407 1,6861

Янтра 7861,909 48 2510,34 0,5791 0,0381 4,6059 16,6407 0,5149 19,2559 2,8093

Русенски Лом 2985,355 15 1523,33 0,3603 0,0309 3,4857 10,9432 0,3636 12,7486 0,8639

Дунавски 

Добруджански 

реки 

8027,150 12 4099,13 0,5325 0,1450 7,6852 31,6880 0,6665 35,6906 3,0427

Дунав 4330,856 4 2127,49 0,2423 0,0343 5,3570 18,9185 0,8411 21,1926 2,9497

Общо 47234,68 256 17728,40 3,15 0,32 35,50 122,18 4,55 140,57 16,47

Поречие

Площ на 

поречието, 

km
2

Общ брой 

водни тела 

в 

поречието

Използваната земеделска площ във водосборната площ на поречието,                                                              

върху която се внасят торове, км
2 
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Фигура 3.2.2.12 Податливост на ерозия в БДУВДР 

 

Преглед на ползването на земята във водосборната площ на повърхностното 

водно тяло 

По начинът, по който се използва земята във водосборната площ на 

повърхностните водни тела, може да се направи предположение потенциален дифузен 

натиск. За преглед на ползването на земите е използвана Corine Land Cover 2000, като 

географската информация е съпоставена и с агростатистическите данни от МЗХ. 

Обобщенят преглед на позването на земята е представен в следните видове, както 

следва: 

 Урбанизирана територия: населени места – непрекъснати и прекъснати 

населени места; антропогенни неземеделски площи с растителност. 

 Промишлена територия: транспорт и инфраструктура – индустриални или 

търговски обекти, пътна и жп мрежи, пристанища и летища; кариери, сметища и 

строителни обекти – кариери и открити рудници, сметища и строителни обекти. 



Междинен преглед на значимите проблеми при управление на водите в Дунавски район 
 

84 

 Земеделска територия: обработваема земя – ненапоявана обработваема земя и 

оризища; трайни насаждения – лозя, овощни и ягодови насаждения; пасища; разнородни 

земеделски земи. 

 Горска територия: гори; храстови и/или тревни растителни. 

 Други: влажни зони; водни обекти; открити пространства с малко или без 

растителност. 

В таблица 3.2.2.10 и фигура 3.2.2.13 е представена обобщена информация за 

ползването на земята на територията на БДУВДР. В Приложение 3.2.2.10 е представена 

подробна информация за ползването на земята във водосборната площ на всяко 

повърхностно водно тяло и по поречия. 

Таблица 3.2.2.10 Ползване на земята в БДУВДР 

Поречие 
Площ на 

поречието, 
km2 

Общ брой 
водни тела 

в 
поречието 

Ползване на земята във водосборната площ на поречието, км2 

Урбанизирана 
територия   

Промишлена 
територия 

Земеделска 
територия  

Горска 
територия  

Други видове 
земеползване   

Ерма  436,350 1 10,634 0,684 138,321 284,150 2,560 

Нишава 722,891 3 24,838 9,068 209,255 447,798 31,932 

Западно от 
Огоста 

3910,578 26 156,801 24,166 2666,947 1034,537 28,127 

Огоста 4282,290 32 191,087 52,035 2750,818 1233,222 55,128 

Искър 8607,126 83 430,104 169,047 3930,097 3892,070 190,403 

Вит 3227,565 14 111,470 33,801 1910,757 1149,562 21,967 

Осъм 2838,009 18 131,324 32,411 1822,367 841,838 10,068 

Янтра 7861,909 48 376,717 74,160 4183,629 3185,285 42,116 

Русенски Лом 2985,355 15 155,862 28,974 2010,290 775,709 14,519 

Дунавски 
Добруджански 
реки  

8027,150 12 411,097 67,445 5911,490 1615,080 19,433 

Дунав 4330,856 4 225,763 75,910 3212,697 504,405 305,062 

Общо 47235 256 2225,70 567,70 28746,67 14963,66 721,32 
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Фигура 3.2.2.13 Ползване на земята в БДУВДР 

 

3.2.3.  Натиск от физични изменения / хидроморфологични изменения 

Хидроморфологичен натиск е натискът от физичните изменения на водните обекти 

в резултат на човешката дейност - измененията на бреговете и крайбрежните зони на 

реките, изменения на речното легло, изменение на водния режим – отток и ниво. Този 

натиск се проявява  в две направления  – хидроложки и морфологични изменения.  

Хидроложките изменения са изменения на водния режим. Тези изменения се 

проявяват в различна степен и форма - постоянно или сезонно изменение на оттока 

(напр. след язовир или поради водовземане), изменение на скоростта на речното течение, 

изменение/вариране на водното ниво.  

Морфологичните изменения включват различните изменения на физическата 

структура на водните обекти – изменение на формата и структурата на речното легло, 

нарушаване на непрекъснатостта на реката, изменения на бреговете и крайбрежните 

територии. Примери за такива изменения са изграждането на прагове, бентове и язовири, 

корекции и изправяния на реки, изграждане на диги, модификации на речното легло 

поради изземване на наносни отложения.  
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Хидроморфологичните изменения променят естествената водна и крайбрежна 

среда и по този начин имат пряко негативно въздействие върху развитието на водните и 

крайбрежни екосистеми.  

Обикновено хидроморфологичният натиск е резултат на дейности, свързани с 

важни сфери на  развитието на обществото (движещи сили). При това всяка движеща 

сила е свързана с различни дейности, които са източници на физични модификации, респ. 

на хидроморфологичен натиск. От своя страна, дадена дейност може да доведе до 

повече от един вид проявление/въздействие на хидроморфологичен натиск. Съответно, 

дадено хидроморфологично въздействие/проявление на хидроморфологичен натиск може 

да бъде резултат на различни човешки дейности 

На фигура 3.2.3.1 е показана връзката между движещите сили, дейностите, 

генериращи хидромофологичен натиск и проявленията на този натиск.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 3.2.3.1 Връзка между  движещи сили и дейности генериращи хидромофологичен 

натиск и проявленията на този натиск 

 

ДВИЖЕЩИ СИЛИ 
ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ 

С ФИЗИЧНИ 

МОДИФИКАЦИИ 

ПРОЯВЛЕНИЯ 

/ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА 

ХИДРОМОРФОЛОГИЧН

ИЯНАТИСК 

УРБАНИЗАЦИЯ 

 

ЗЕМЕДЕЛИЕ 

 

ПРОИЗВОДСТВО НА 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ  

 

ЗАЩИТА ОТ 

НАВОДНЕНИЯ 

 

КОРАБОПЛАВАНЕ 

Водовземане(напояване, 

питейно водоснабдяване , 

промишленост) 

Изграждане на ВЕЦ 

Водовземане за охлаждане 

(АЕЦ)  

Изграждане на напречни 

прегради (язовири, бентове, 

прагове,) 

Изграждане на надлъжни 

брегови съоръжения (диги, 

насипи)  

Корекции на реки 

Изземване на наносни 

отложения 

Драгиране 

Изграждане на пристанищна 

инфраструктура 

 

Изменения на режима на 

оттока ( +/-; сезонност) 

Чувствителни изменения на 

водното ниво в  кратък 

период (флуктуации) 

Изменение на скоростта на 

речното течение /завиряване 

Нарушаване на 

непрекъснатостта на реката и 

на хабитатите 

Изменения на напречната 

свързаност  (свързаност с 

крайбрежните зони); 

отделяне и пресушаване на 

влажните зони  

Изменение на   надлъжния и 

напречния профил на реката; 

нарушен транспорт на 

седименти; отлагане на 

наноси 

Изменение на връзката с 

подзените води 
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Основните дейности, генериращи хидроморфологичен натиск върху водните тела в  

Дунавски район за басейново управление са: 

 Водовземане (вкл. свързаното с него изграждане на съоръжения); 

 Производство на електроенергия чрез Водно-електрическа централа (ВЕЦ); 

 Защита от наводнения; 

 Изземване на наносни отложения. 

 

Натиск от водовземане (изменение на оттока)  

Водата е от жизнено важно значение за човешкото развитие. Водовземане от 

повърхностни води се извършва за осигуряване на вода за всички сфери на 

общественото развитие - за питейно водоснабдяване, за напояване, за промишлени 

нужди, за производство на електроенергия и за някои други цели. 

Регулирането и ограничаването на степента на натиска от водовземане върху 

повърхностните води се извършва чрез издаваните от БДУВДР разрешителни, съгласно 

разпоредбите на ЗВ.  

Разпределението на издадените разрешителни за водовземане по поречия е 

показано на фигура 3.2.3.2. 

 

Фигура 3.2.3.2 Разрешителни за водовземане от повърхностни води – разпределение по 

посновни поречия 
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За 189 от общо 256 

повърхностни водни тела в 

Дунавски район за басейново 

управление са издадени 

разрешителни за 

водовземане, т.е. 74% от 

водните тела са подложени 

на натиск , който влияе  на 

хидроложките параметри на 

водните тела  (фигура 

3.2.3.3) 

 

Фигура 3.2.3.3 Натиск от водовземане 

 

На фигура 3.2.3.4 и Карта № 17 е показано разпределението на издадените 

разрешителни за водовземане от повърхностни води по цели на ползване. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 3.2.3.4 Издадени разрешителни за водовземане от повърхностни води 
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Разпределението на черпените водни количества от повъхностни води за 

2012г. по цели на ползване е показано в таблица 3.2.3.1 по-долу. Процентното им 

разпределение  е показано на фигура 3.2.3.5. 

Таблица 3.2.3.1 Черпените водни количества от повъхностни води за 2012г. по цели 

Цели на ползване 
Черпени количества 

за 2012г. (млн м3) 

Питейно-битововодоснабдяване 277,140 

Земеделие (напояване, животновъдство; аквакултури) 203,306 

Производство на елекрическа енергия (ВЕЦ) 7921,603 

Охлаждане (при производство на електрическа енергия) 2259,505 

Други (вкл. промишленост) 31,000 

Общо за ДРБУ 10692,644 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фигура 3.2.3.5 Разпределение на черпените водни количества за 2012г. по цели 
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Относително големия дял на водите, използвани за охлаждане при производство 

на електроенергия се формира от водните количества, използвани за охлаждане при 

работата на АЕЦ „Козлодуй―. Тези количества се заустват обратно в р.Дунав, като 

негативното им влиянието върху водното тяло се изразява най-вече с изменеието  на 

температурния режим след точката на заустване.   

Количествата, използвани за производство на електроенергия чрез ВЕЦ не могат 

да се разглеждат  като реално водовземане, тъй като след  преобразуването на енергията 

на водата в електрическа, водите се връщат обратно в реката.  Въпреки това ВЕЦ оказват 

сериозен хидроморфологичен натиск върху хидрологичния режим в дадения участък, 

който  се изразява в значителното намаляване на водното количество/оттока в участъка 

между водовземането и заустването при деривационните ВЕЦ, нарушаването на 

непрекъснатостта на реката, изменение на водното ниво след ВЕЦ, промяна на скоростта 

на течението/завиряване в участъка над мястото на водовземане. Влиянието на натиска 

от ВЕЦ следва да се разглежда комплексно по отношение на всичките му проявления, 

включително да се отчита кумулативния ефект в участъците и реките с концентрация на 

ВЕЦ.  

На Карта  № 18 са показани действащи ВЕЦ в Дунавски район и местата, в които 

има издадени разрешителни за ВЕЦ.  

  Изчислените от Национален институт по хидрология и метеорология (НИМХ) при 

Българската академия на науките (БАН), средномногогодишни ресурси за повърхностни 

води за периода 1961 - 2011г.  са 5 947.646 млн.м3. Видно е, че реално черпените водни 

количества (без ВЕЦ и охлаждане на АЕЦ)  за 2012г. (511.446 млн.м3) представляват 8.6% 

от средномногогодишните ресурси, което показва, че натискът от водовземане от 

повърхностни води не се явява значим натиск за Дунавски РБУ. 

Натиск от морфологични изменения  

Морфологичните изменения представляват  изменения на речното легло, на 

речното дъно и на бреговете на реките и езерата в резултат на изграждане на 

хидротехнически съоръжения (бентове, прагове, диги, корекции) и извършване на 

различни дейности – изземване на наносни отложения, укрепване на бреговете срещу 

ерозия, драгиране, изграждане на мостове, пристанищна инфраструктура и др.  

Дейностите, които водят до морфологични изменения са свързани със защитата от 

наводнения,осигуряване на проводимост на речното легло; осигуряване на условия за 

корабоплаване, урбанизация, изграждане на транспортни връзки и др.  
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Едновременно с ползите за обществото от дейностите, които ги пораждат, 

морфологичните изменения създават сериозен натиск върху водните и крайбрежни 

екосистеми, като порменят условията за естествено развитие на тези екосистеми и по 

този начин влияят негативно на екологичното състояние на водните тела.  

Морфологичният натиск се проявява в резултат  различни дейности: 

Изграждане на диги и корекции на реки 

Изграждането на диги и корекциите на реките се извършват с оглед осигуряване на 

защита от наводнения на населението и на стопанските обекти. Към този вид натиск се 

отнася и укрепването на бреговете с цел защита от ерозия.  

Едновременно с ползите за обществото, които  допринасят за обществото, тези 

изменения влияят негативно върху естествените характеристики на водните тела. 

Прикорекциите/изправянето на реките са променя формата на реката (премахване на 

меандрите) и речния профил; променя се и скоростта на течението. Тези промени водят 

до изменение на екосистемите в тези участъци. Наличието на диги прекъсва връзката с 

естествените заливни територии и води до осушаване на крайречните влажни зони.  

Голямата част от тези съоръжения са изградени в 60-те - 80-те години на миналия 

век и понастоящем дейностите в тези участъци се свеждат до тяхната поддръжка и 

извършване на ремонтно възстановителни работи. В отделни участъци се извършват 

укрепителни дейности и се изграждат нови защитни съоръжения, във връзка с 

наводненията от последните години. Всички тези дейности са предмет на разрешителен 

режим от страна на БДУВДР. Целта на разрешителния режим е да регулира  дейностите 

по изграждане, ремонт и поддържане на защитните съоръжения и по укрепване на 

бреговете на реките, като осигури изпълнението на тези дейности да става при възможно 

минимално негативно въздействие върху състоянието на водите. 

Разрешителни за дейности по корекции на реки и изграждане/поддържане на 

съоръжения за защита са издадени в 105 водни тела в Дунавски РБУ, което представлява 

41% от всички водни тела. На фиг.3.2.3.6 са показани водните тела, засегнати от натиск от 

изграждане/реконструкция на съоръжения за защита  в основните поречия (% от общия  

брой водни тела в  поречието). 
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Фигура 3.2.3.6 Водни тела с натиск от изграждане/реконструкция на съоръжения за 

защита и корекции по поречия 

Изземването на наносни отложения се извършва за осигуряване на  

проводимостта на речното корито и  за добив на строителен материал (баластра). С 

изземване на наосни отложения е свързано драгирането с цел осигуряване на условията 

за корабоплаване по р.Дунав. При изземване на отложения се нарушава променят дъното 

и профила на реката, което има силно негативно въздействие върху местообитанията . 

Предвид въздействието на дейностите, свързани с изземване на наносни 

отложения върху състоянието на водните обекти, те подлежат на разрешителен режим 

съгласно закона за водите. БДУВДР издава разрешителни за изземване на наносни 

отложения във вътрешните реки, а за р.Дунав такива разрепителни се издават от 

Агенцията за поддържане и проучване на река Дунав (АППД).  

БДУВДР е издала разрешителни за изземване на наносни отложения в 96 бр. 

водни тела – 38% от всички 256 водни тела. 

На фиг. 3.2.3.7 е показано разпределението на водните тела, за които са издадени 

разрешителни за изземване на наносни отложения по основни поречия – като процент от 

общия брой водни тела в поречието. 
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Фигура 3.2.3.7 Водни тела с натиск от изземване на наносни отложения  по поречия 

Както е 

показано на 

фигура 3.2.3.8, в 

110 водни тела 

в Дунавски РБУ  

са издадени 

разрешителни 

за изземване на 

наосни 

отложения и/или 

за изграждане 

на съоръжения 

– диги, корекции 

и др.  

Фигура 3.2.3.8 Водни тела с разрешителни за изграждане/реконструкция на съоръжения 

за защита и/или изземване на наносни отложения 

Разпределението на издадените разрешителни за дейности, индуциращи 

морфологични изменения е показано на фигура 3.2.3.9. 
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Фигура 3.2.3.9 Разпределение на издадените разрешителни за изземване на наносни 

отложения и изграждане/реконструкция на съоръжения за защита от наводнения 

На Карта № 19 са показани местата, за които са издадени разрешителни за 

изземване на наносни отложения и за изграждане/реконструкция на съоръжения за 

защита от вредното въздействие.  

 

Миграционни бариери  

Миграционните бариери представляват напречни прегради по речното течение 

(бентове, прагове, язовирни стени), които възпрепятстват естественото преминаване на 

водните организми, които извършват миграция (мигриращите видове риби). Най-засегнати 

са рибите, тъй като голяма част от рибните видове извършват сезонни размножителни, 

хранителни и други миграции нагоре и надолу по течението. Наличието на миграционни 

бариери уврежда популациите на такива видове и може да доведе до унищожаването им.  

Напречните прегради нарушават непрекъснатостта на реката и променят 

хидрологичния й режим. В участъкът зад преградата се образува задбаражно езеро, като 

дължината на завирения участък зависи от височината на преградата и наклона на 

реката. Скоростта на водното течение в завирения участък силно намалява, което води до 

отлагане на утайки. Разлагането на утайките води до намаляване на кислородното 

съдържания и  до загиване на водните организми. 
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Преградите възпрепятстват естествения пренос на седименти надолу по 

течението, в резултат на което след тях се получава изравяне на речното дъно и 

засилване на процесите на ерозия.  

Миграционни бариери се образуват при изграждане на съоръжения за 

водовземане, ВЕЦ, язовири. С оглед смекчаване на натиска от тези бариери, при 

изграждането на съоръженията се предвиждат рибни проходи.  

Във връзка с оценката на значимостта на хидроморфологичния натиск върху 

водните тела Басейновите дирекции съгласуваха първоначални количествени критерии. 

Съществува затруднение при прилагането на тези критерии поради големи разлики в 

размера и характеристиките на водните тела. Друг проблем, който възпрепятства 

прилагането на тези критерии е липсата на част от необходимата информация. Към 

момента няма официална методика за извършване на тази оценка. Очаква се такава 

методика да бъде разработена в изпълнение на проведената от МОСВ обществена 

поръчка.  

 

3.2.4.  Натиск от климатични изменения 

Изменението на климата представлява промяна на обичайните 

атмосферниусловия или на климатичните процеси, протичащи в продължение 

надесетилетия или на по-дълъг период от време.Наблюденията през ХХ и XXI век 

свидетелстват за бързи темпове на климатичнитепромени. Съществуват все повече 

доказателства, че затоплянето на земнатаатмосфера е тенденция, тясно свързана с 

изменението на климата.Изменението на климата засяга водите повече от всички други 

естествениресурси.То води до интензивни промени в хидроложкия цикъл, в резултат на 

които вглобален мащаб сухите сезони стават още по-сухи, а дъждовните сезони – ощепо-

влажни, а впоследствие рискът от по-големи и по-чести наводнения и суши 

сеувеличава.Освен това то оказва огромно влияние върху наличните водни ресурси, 

кактои върху качеството и количеството на наличните и достъпни водни ресурси. 

Климатичните промени имат конкретни регионални измерения, като тези, 

наблюдавани в Югоизточна Европа се отнасят и за територията на България. Всички 

региони са засегнати по един или друг начин и влиянието на глобалното затопляне вече 

се наблюдава в почти всички сфери на стопанска дейност, повлияни са екосистемите и 

населението. Последните резултати, публикувани от Европейската агенция по околна 

среда през 2012г., потвърждават, че очакваното повишение на средните температури на 

континента, намаляването на валежите в южните части на Европа и увеличаването им в 
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северната, е факт. Последната декада 2002-2012г. е поредната, определена като най-

топлата, регистрирана в Европа откакто има наблюдения. Средната температура в 

региона се е повишила с 1.3˚С от пред индустриалния период до сега. Глобалните и 

регионални модели за измененията в климата показват, че към края на XXI век Европа ще 

е с 2.5 – 4.0˚С по-топла. Tози процес ще оказва все по-силно влияние върху количеството 

и режима на оттока на реките подхранвани от тях, в т.ч. и на р.Дунав. Последствията от 

това ще засегнат и нашата страна. 

Нарастват щетите от екстремни хидро-климатични явления, като наводнения, 

екстремно високи температури, бури предизвикани от извънтропични циклони в северните 

части на континента, суши, градушки и др. В бъдеще се очаква те да се случват по-често и 

да са по интензивни. Климатичните промени са част от глобалните промени и това още 

повече усилва неблагоприятните последствия от метеорологичните, климатичните и 

хидроложките бедствия поради факта, че те се реализират в райони,които са все по-гъсто 

населени, застроени, стопански усвоени и икономически обвързани. 

Съгласно анализа и оценка на риска и уязвимостта в сектор „Води―, вкл. и оценка 

на натиска и въздействието върху повърхностните води, направен по проект „Анализ и 

оценкана риска и уязвимостта на секторите в българската икономика от климатичните 

промени― (финансиран по ОПОС 2007-2013 г.): 

 повишена е уязвимостта на нашия регион от засушаване и суши, екстремни 

температури, горещи вълни и наводнения; 

 в резултат от климатичните промени, случаите с интензивни валежи, които 

предизвикват внезапни наводнения и щети се очаква да нараснат на фона на общото 

затопляне и засушаване в региона; 

 моделите показват нарастване на количеството на валежите с големи 

регионални различия; 

 важно е да се има предвид наличието на различни водоеми в границите на 

басейна, техния вид, обем, техническа изправност, потенциал за регулиране на оттока и 

критичните граници над които биха могли да прелеят и да доведат до бедствие в случай 

на наводнение, както и капацитета им да акумулират вода, която да се използва в случай 

на засушаване. 

Недостиг на вода и засушаване 

Недостигът на вода се дължи на дългосрочен съществуващ дисбаланс между 

предлагането и търсенето на вода.  Причините за това може да се разглеждат 

самостоятелно или съвкупност от: 
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 намаляване или изчерпване капацитета на водоизточниците; 

 много висок дял на загубите на вода по пътя до потребителите (през 2011г. 

те възлизат на 60.4% от подадената вода), което води до неоправдана 

свърхексплоатация на водоизточниците; 

 повишаване на търсенето на вода за определени населени места и/или 

сектори на икономиката, което не може да се покрие с наличния капацитет 

на водоизточниците; 

 голям дял от използвания обем на водите в страната е за напояване 

(нарастване с 55% от 2000г. до 2011г.), което главно се дължи на 

климатични причини – засушаване. 

Засушаването е период без валеж с продължителност най-малко 10 денонощия и 

може да се наблюдава през всички сезони. Критерий за степента на засушливост е 

количеството влага в почвата. В България засушаванията са ежегодно явление, а 

интензивна пролетна или лятна суша се проявява с честота веднъж на три години. По-

продължителни засушавания и суши се съпровождат често от т.н. хидроложка суша, при 

която ефектът се изразява в намаляване на водните ресурси, пресъхване на реките и 

недостиг на вода за водоснабдяване на населението в засегнатите райони - южните, 

източните, североизточните и крайдунавските райони на страната. 

 

3.3. Актуализиран преглед на натиска върху подземните води 

3.3.1.  Натиск от точкови източници на замърсяване 

Източниците на информация, използвани за оценка на натиска върху подземни  

водни тела са описани в т. 3.1. Потенциалното въздействие на тези източници е 

аналогично като при повърхностни води и е описано в т. 3.2. 

След съгласуване между Басейновите Дирекции,  като значими точкови са 

определени следните източници: 

 Градска пречиствателна станция за отпадъчни  води (ГПСОВ); 

 Оператори с издадени комплексни разрешителни (КР); 

 Оператори без издадени КР; 

 Ферми, складове и други селскостопански обекти; 

 Депа за отпадъци, сметища; 
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 Мини, хвостохранилища; 

 Замърсявания от минали дейности. 

Освен гореизброените, значителен натиск върху състоянието на подземните води  

оказват и населените места без или с частично изградена канализация. 

Въз основа на определените точкови източници на замърсяване са разгледани 

следни видове натиск: 

Дифузни източници Видове натиск 

Отпадъчни  води 

Общински отпадъци, главно от домакинствата 

Общински отпадъци, главно от промишленост 

Преливания и бурни води 

Частни отпадъци, главно от домакинска дейност 

Частни отпадъци, главно от промишлена дейност 

Промишленост 

Газ/нефт 

Химикали (органични и неорганични) 

Шлам, хартия и картони 

Текстил 

Желязо и стомана 

Обработка на храни 

Пивоварна промишленост/дестилиране 

Хлорни разтвори 

Дървообработване 

Строителство 

Боядисване на кожи 

Други производствени процеси 

Мини 

Активна дълбочинна минна промишленост 

Активни въглищни находища/кариери 

Добив и производство на газ и нефт 

Изоставени въглищни (и други) мини 

Изоставени въглищни (и други) минни насипи 

Язовири 

Стари сметища 

Замърсени земи 

Градски промишлени обекти (органични и неорганични) 

Селски обекти 

Военни обекти 

Глина 

Селскостопанска точка Силаж и други храни 
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Дифузни източници Видове натиск 

Препарати за дезинфекция на овце и изхвърлянето им 

Торища 

Химикали от селското стопанство 

Работещи сметища 

Управление на отпадъците 

Работещи съоръжения за пренос на отпадъци, дворове за 
скрап и др. 

Изхвърляне на неселскостопански отпадъци на земята 

Приоритетни вещества 

Производство, използване 
и емисии на приоритетни 
вещества 

Приоритетни опасни вещества 

Всички промишлени/ 
селскостопански отрасли 
  

Други специфични вещества 

 

Идентифицираният натиск от точкови източници е оценен по отношение на 

неговата значимост (съотношение на засегната площ, спрямо общата разкрита площ на 

водното тяло). При съотношение > 33% се счита, че за тялото съществува риск от 

непостигане на екологичните цели. В резултат са определени 2 бр. подземни водни тела, 

за които съществува риск да не постигнат заложените цели в резултат на натиск от 

точкови източници на замърсяване - подземно водно тялo ‖Порови води в Кватернера  - р. 

Вит‖ с код BG1G0000QAL018  (14 бр.складове за пестициди, 10 бр. ГПСОВ и др.) и 

подземно водно тяло ―Порови води в Кватерне р - Айдемирска низина‖ с код 

BG1G0000QAL012 (11 бр. ГПСОВ, 8 бр. оператора без КР, 6 бр. оператора с КР и др.). За 

останалите подземни водни тела е оценено, че натискът от точкови източници не е 

значителен и няма опасност от непостигане на целите в резултат от този вид 

антропогенно въздействие. 
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Фигура 3.3.1.1 Риск оценка на подземните водни тела въз основа на натиск от точкови 

източници 

Подробна информация за влиянието на натиска от точкови източници върху 

отделните ПВТ е представен в Приложение 3.3.1.1. Информацията е за тези водни тела, 

които имат разкрити площи и са подложени на съответния натиск. 
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3.3.2.  Натиск от дифузни източници на замърсяване 

Източниците на информация, използвани за оценка на натиска върху подземни  

водни тела са описани в  т. 3.1. Потенциалното въздействие на тези източници е 

аналогично като при повърхностни води и е описано в т. 3.2. 

След съгласуване между Басейновите Дирекции, като  дифузни са определени 

следните източници: 

 Селско стопанство - (обработваема земя, трайни насаждения, пасища, 

хетерогенни селскостова); 

 Депа за отпадъци/сметища; 

 Мини, хвостохранилища; 

 Замърсявания от минали дейности. 

Освен гореизоброените значителен натиск върху състоянието на подземните води  

оказват и населените места без или частично изградена канализация. 

Въз основа на определените дифузни източници на замърсяване са разгледани 

следни видове натиск: 

Дифузни източници Видове натиск 

Дренаж от градовете 
(включително оттичане) 

Промишлени/ търговски имоти 

Градски зони (включително канализационни мрежи) 

Селскостопанска дифузия 

Обработваема земя, затревени зони, смесени селскостопански 
дейности 

Култури с интензивно използване на хранителни вещества или 
пестициди или дълги периоди на оголване на почвата 
(например царевица, картофи, захарно цвекло, лозя, хмел, 
плодове, зеленчуци) 

Свръх пасищна дейност – водеща до ерозия  

Градинарство, включително парници  

Изхвърляне на селскостопански отпадъци 

Гори 

Торф  

Засаждане/ подготовка на земята 

Изсичане  

Използване на пестициди  

Използване на торове  

Друга дифузия Рециклиране на канализационна шлака в сметища 

Идентифицираният натиск от дифузни източници е оценен по отношение на 

неговата значимост (съотношение на засегната площ, спрямо общата разкрита площ на 

водното тяло). При съотношение > 75% се счита, че за тялото съществува риск от 
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непостигане на екологичните цели. В резултат са определени 24 бр. подземни водни тела, 

за които съществува риск да не постигнат заложените цели в резултат на натиск от 

дифузни източници на замърсяване. За останалите подземни водни тела  е оценено, че 

натискът от дифузни източници не е значителен, и няма опасност от непостигане на 

целите в резултат от този вид антропогенно въздействие. 

 

Фигура 3.3.2.1 Риск оценка на подземните водни тела въз основа на натиск от дифузни 

източници 
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Подробна информация за влиянието на натиска от дифузни източници върху 

отделните ПВТ е представен в Приложение 3.3.1.2. Информацията е за тези водни тела, 

които имат разкрити площи и са подложени на съответния натиск. 

 

3.3.3.  Натиск от водовземане 

Параметър за определяне на риска за количественото състояние е нивото на 

подземните води и водния баланс за подземното водно тяло. 

Критериите за идентифициране на значими водовземания са: 

 Цели, за които се осъществява водовземането 

- Питейно-битови 

- Напояване и животновъдство (селскостопански) 

- Индустриални (промишлени)  

- Други, в т.ч. минно дело и електроенергетика 

 Значими са водовземанията с проектен средноденонощен дебит по-голям 

от 1 л/сек 

За определяне на натиска върху количественото състояние на подземното водно 

тяло, се използват  данни за: разположението на съоръженията (местата), в които се 

черпи вода повече от > 10 m³/d или са предназначени за черпене на 10 m³/d, както и за 

водоснабдяване на повече от 50 човека или са предвиждани в бъдеще за водоснабдяване 

на повече от 50 човека  и на места, където директно се зауства вода, съответно се 

извършва изкуствено подхранване на ПВТ. 

Оценката на натиска върху количеството на ПВТ е свързано и със следните 

основни параметри: 

 Естествени ресурси 

 Разполагаеми ресурси 

 Свободни водни количества 

 Компетентен орган за определяне на естествените ресурси, необходимото водно 

количество за екосистемите и разполагаемите ресурси на ПВТ е НИМХ при БАН, който ги 

предоставя на БД за ползване. 

През 2010г. е  разработен национален подход за ежегодно определяне на 

средното многогодишното подхранване на подземните водни тела по данни от наличния 
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мониторинг на количеството на водите. Подходът се основава на емпирично съпоставяне 

на средно многогодишния валеж върху разкритата част (подхранването) на подземните 

водни тела и валежите (подхранването).  

Този подход се наложи поради недостатъчно данни от преки измервания на нивата 

и дебитите в подземните водни тела, позволяващи оценка на база измерените водни 

нива.  

За определяне на необходимото количество за екосистемите и разпределянето му 

за съответните подземни водни тела е разработен ГИС базиран метод за определяне. 

Като минимално необходимо количество за екосистемите е прието минимално 

средномесечно водно количество с обезпеченост 95% измервано в пунктове от мрежата 

за мониторинг на оттока в реките. Използван е ГИС слой с подземните водни тела, за 

всяко ПВТ да бъдат отделени съответните части от водосбори на реки, респективно 

съответното минимално средномесечно водно количество с обезпеченост 95%, което 

постъпва в реката от съответното ПВТ.  

В тази връзка през 2011 – 2012 г. е разработена ―Методика за определяне на 

ресурсите (средното многогодишно подхранване) на подземните водни тела с отчитане на 

изменението на климатичните фактори и необходимия за изпълнението й мониторинг на 

количеството на водите―:  

 Съгласно методиката ПВТ са групирани по определени критерии: тип на 

колектора; водовместваща геоложка структура (големина и пространствено 

положение, отгоре и отдолу лежащи скали и техните филтрационни 

особености); характер и условия на подхранване и дрениране (надморска 

височина и валежи, характеристика на водосбора и геоложкия строеж); 

взаимовръзка с повърхностни водни тела.  

 На база тези характеристики подземните водни тела на територията на 

България са разпределени в 8 групи. Унифицирани са изискванията за 

необходимите данни, които следва да се осигурят от мониторинга на 

количеството на водите.  

 Създадени са електронни таблици (инструменти), в които се въвеждат 

входните данни, а крайните резултати се получават автоматично от 

изчислителната програма.  

 



Междинен преглед на значимите проблеми при управление на водите в Дунавски район 
 

105 

На базата на тези подходи ежегодно се оценяват разполагаемите ресурси на 

подземните водни тела. Изменението на разполагаемите ресурси на ПВТ за периода 2011 

– 2013г. са представени на фигура 3.3.3.1, 3.3.3.2 и 3.3.3.3. 

 

Фигура 3.3.3.1 Разполагаеми ресурси  на ПВТ от І ГИС слой за периода 2011 - 2013г. 
 

 
Фигура 3.3.3.2 Разполагаеми ресурси  на ПВТ от ІІ,ІІІ и ІV ГИС слой за периода 2011 - 2013г. 
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Фигура 3.3.3.3 Разполагаеми ресурси  на ПВТ от V и VІ  ГИС слой за периода 2011 - 2013г. 

 

Съществена част от концептуалния модел, оценката на риска  за непостигане на 

добро състояние и  оценката на състоянието на ПВТ е натиска и въздействието, 

включително възможното потенциално от човешката дейност въздействие.  

В тази връзка се идентифицират обектите въздействащи върху количеството на 

ПВТ – съоръженията и системите, чрез които се черпи вода, водните количества от ПВТ с 

издадени разрешителни и без актуални разрешителни, разпределение на количествата по 

цели и сезонното им разпределение. 

По данните на НИМХ от изпълнения мониторинг на количеството на ПВТ се 

оценява влиянието на черпенето на вода от идентифицираните обекти върху нивата на 

подземните води, дебитите на извори и привличането на замърсени води. 

Във връзка с изискванията за недопускане на лошо състояние по количество за 

ПВТ и в съответствие с чл. 46а, ал. 1 на Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, 

ползване и опазване на подземните води, ежемесечно се определят свободните водни 

количества на всяко ПВТ: 

 Свободните водни количества се определят като разлика между 

разполагаемите ресурси на подземното водно тяло или обособена част от 

него и разрешените средногодишни дебити на черпене по издадените 

разрешителни за водовземане чрез съществуващи и чрез нови съоръжения; 
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 За първите от повърхността подземни водни тела, съгласно Чл. 46а. (2) на 

наредбата, свободните водни количества се определят като разлика между 

50 на сто от разполагаемите ресурси на подземното водно тяло или 

обособена част от него и разрешените средногодишни дебити на черпене по 

издадени разрешителни за водовземане чрез съществуващи и чрез нови 

съоръжения. 

За целта разрешените водни количества се извличат от регистъра на 

разрешителните за ПВТ по поречия, отчитат се заявените през месеца водни количества 

и се обработват в таблица по отделни ПВТ.  

Въз основа на получените свободни водни количества на ПВТ се извършва 

преценката по чл. 62 на ЗВ при процедурите за издаване на разрешителни за 

водовземане от подземни води. 

Въз основа на приетите методики от 2013г. в БДУВДР се извършва ежемесечно 

определяне на свободните водни количества. Анализът на резултатите показва, че за 13 

броя ПВТ съществува риск да не постигнат добро количествено състояние, поради  натиск 

от водочерпене (таблица 3.3.3.1). 

Таблица 3.3.3.1 Списък на ПВТ с натиск от водочерпене 

BG1G0000QAL002 Порови води в Кватернера - Видинска низина 

BG1G0000QAL005 Порови води в Кватернера - Козлодуйска низина 

BG1G0000QAL006 Порови води в Кватернера - Островска низина 

BG1G0000QAL008 Порови води в Кватернера - Беленско-Свищовска низина 

BG1G0000QAL009 Порови води в Кватернера - Вардим-Новградска низина 

BG1G0000QAL011 Порови води в Кватернера - Попинско-Гарванска низина 

BG1G0000QAL012 Порови води в Кватернера - Айдемирска низина 

BG1G0000QAL018 Порови води в Кватернера - р. Вит 

BG1G0000QAL021 Порови води в Кватернера - р. Русенски Лом и притоците му 

BG1G0000QAL022 
Порови води в Кватернера - р. Росица в Севлиевската 
котловина 

BG1G00000QP027 Порови води в Кватернера - Врачански пороен конус 

BG1G00000NQ030 Порови води в Неоген-Кватернера - Софийска долина 

BG1G000000N033 Порови води в Неогена - Софийска котловина 
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4. АНАЛИЗ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 

И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВОДНИТЕ ТЕЛА, ЗА КОИТО СЪЩЕСТВУВА РИСК ДА НЕ ПОСТИГНАТ 

ПОСТАВЕНИТЕ ЦЕЛИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В ДУНАВСКИЯ РАЙОН ЗА 

БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ 

 

4.1. Мониторинг на повърхностните и подземните води 

Мониторингът е дейност, тясно свързана с: оценката на риска за непостигане на 

добро състояние на водите, планирането на мерките за постигане на екологичните цели и 

с оценката на ефективността на приложените мерки в процеса на басейново управление. 

БДУВДР е създала мрежата за мониторинг на водите, в съответствие с 

изискванията на чл. 8 от РДВ в 2007г. Мониторинговата мрежа е проектирана и 

планирана, с цел да осигури цялостна и изчерпателена информация на всички елементи 

за качество, необходими за оценка екологичното и химическо състояние на 

повърхностните водни тела в рамките на всеки речен басейн, както на количественото и 

химичното състояние на подземните водни тела.  

Съгласно чл.169, ал 2 от ЗВ, мониторингът на водите се извършва по одобрени от 

министъра на ОСВ програми, разработени от басейновите дирекции в съответствие със 

спецификата на водните тела и техните характеристики. 

На база направената оценката на състоянието на водните тела, извършена с ПУРБ 

и съгласно изискванията на чл. 155, ал. 1, т. 8 от ЗВ, чл. 107 ал. 2, т. 2 от Наредба 1 от 11 

април 2011г. за мониторинг на водите, БДУВДР изготви и представи за утвърждаване в 

МОСВ програма за мониторинг на водите. Същата съдържа програми за контролен и 

оперативен мониторинг на повърхностни и подземни води, с избрани  места/пунктове за 

мониторинг в съответните водни тела  и качествени елементи с определената честота.  

Със заповед РД-715/02.08.2010г. на Министъра на ОСВ програмите за мониторинг 

на повърхностните и подземни води бяха одобрени. Тези програми се изпълняваха до 

2013г.  

След извършения през декември 2012г. междинен преглед на изпълнението на 

мерките, забележките на ЕК по първия ПУРБ и въз основа на чл. 156о, ал. 1, т. 3 от ЗВ се 

пристъпи към преглед, изменение и/или допълнение на програмите за мониторинг. 

Разработената програма за повърхностни води е допълнена с нови пунктове, на 

основание промяна границите на водните тела т.е. мрежата е по-гъста, планирани са 

допълнително за анализ вещества от групата на специфични замърсители и БЕК. 
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Адаптираните програми за повърхностни и подземни води бяха утвърдени със 

заповед РД- 182/26.02.2013г. на министъра на ОСВ и същите се изпълняват и в момента. 

Заповедта с приложенията към нея са публикувани на интернет страницата на БДУВДР -  

http://www.bd-dunav.org/content/upravlenie-na-vodite/sastoianie-na-vodite-i-zonite-za-

zashtita/programi-za-monitoring/.  

В БДУВДР в съответствие с чл.169а от ЗВ се изпълнява и третият вид мониторинг - 

проучвателен. Този мониторинг за разлика от контролният и оперативният в повечето 

случаи не се планира, а се назначава и изпълнява след инцидентно и/или замърсяване от 

неизвестен произход. 

В случаите когато след своевременния анализ на резултатите от изпълнения 

мониторинг се установи наличието на високи не типични концентрации на някои вещества 

се пристъпва към планиране на проучвателен мониторинг. За рамките на първия ПУРБ  в 

ДРБУ е планиран и е проведен проучвателен мониторинг на няколко пункта по р.Искър, 

р.Огоста и р.Дунав, както и на някои пунктове по замърсяване на подземни води. 

Съгласно изискванията на чл. 8 от Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба № 2 от 2007г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски 

източници (ДВ, бр. 27 от 2008г.), която съответства на Директива 91/676/EEC, БДУВДР 

планира и участва в провеждането на мониторинга за съдържанието на нитрати във 

водите и на еутрофикацията на водите. Програмата се изпълнява по нарочно издадена  

заповед РД- 635/13.08.2013г. на министъра на ОСВ, която се изпълвява и в момента. 

В изпълнение на Наредба 12/2002г. за за качеството на повърхностните води 

предназначени за ПБВ ежегодно се извършва категоризация на речните водохващания и 

водите в язовирите предназначени за вода за пиене, което е основание за адаптиране на 

програмите за мониторинг на повърхностните  води в защитени зони за вода за пиене. 

За оценка на риска и състоянието водните тела се ползват и резултатите от 

провеждания собствен мониторинг от титулярите на разрешителни по ЗВ и КР по ЗООС. В 

чл.174, ал 1 и 3 от ЗВ са разписани ангажиментите по изпълнението на собствения 

мониторинг и предоставянето на данни в БДУВДР.  

От изключителна важност за оценката на състоянието на водните тела е 

ползването на релевантни данни от анализа на показателите. Необходимо е 

изпълнението на пробовземането и анализа да се провежда от оторизирна за това 

акредитирана лаборатория. Високата достоверност на ползвните резултати от анализа са 

гаранция за достатъчно висока достоверност на оценката на риска и състоянието на 

водните тела. 

http://www.bd-dunav.org/content/upravlenie-na-vodite/sastoianie-na-vodite-i-zonite-za-zashtita/programi-za-monitoring/
http://www.bd-dunav.org/content/upravlenie-na-vodite/sastoianie-na-vodite-i-zonite-za-zashtita/programi-za-monitoring/
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Контролираните параметри и информацията, предоставена от системата за 

мониторинг на води се използва  за:  

 Оценка на антропогенният  натиск в резултат на човешките  дейности;  

 Оценка на замърсяващи товари;  

 Оценка на въздействието върху водните тела;  

 Утвърждаване на оценката  на риска за непостигане на целите;  

 Оценка екологичното и химично състояние на повърхностните водни тела; 

 Оценка количественото и химично състояние на подземните  водни тела; 

 Разработване на бъдещи програми за мониторинг;  

 Сравнителна оценка на промените в състоянието на водните тела и 

прилагане на 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.Мониторинг на повърхностните води 

На основание Заповед РД-715/02.08.2010г. на Министъра на ОСВ в частта 

повърхностни води, от август 2010г. до февруари 2013г. е изпълняван контролен 

мониторинг в 97 пункта  и в 52 пункта - програмата за  оперативен мониторинг. 

Миниторинговата мрежа в повърхностните водни тела е представена на Карта № 20. 

Постъпили са данни от физикохимичен анализ, химичен анализ, анализ на биологични 

елементи за качество. Анализите се извършват от акредитирани лаборатории, по 

утвърдени стандарти.   

Цитираната по-горе заповед включва и програмата за мониторинг на 

повърхностните води в зоните за защита на води за пиене. Последната се планира и 

изпълнява в съответствие изискванията на Наредба 12/2002г. за качеството на 

повърхностните води предназначени за ПБВ. Всяка година на основание категоризацията 

на водата на съответното речно водохващане/или язовир се планира нова програма, 

която адаптира старата. Включените пунктове в тази програма за контролен мониторинг 

са от 102 до 137 в рамките на последните 5 години. 

Анализите по националните програми за мониторинг (тези описани по-горе) в 

частта физикохимия, химия и хидробиология се изпълняват от Регионални лаборатории 
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(РЛ) на ИАОС. Микробиологичния мониторинг на водите за пиене се извършва от РЛ на 

РЗИ. Една част от мониторинга на БЕК се извършват от чужди лаборатории чрез 

обявяване и изпълнение на обществени поръчки. Програмата за изпълнение на 

хидрометричен мониторинг по чл.171, ал. 2, т. 2 от ЗВ, е в компетенциите на НИМХ при 

БАН, но същата не се изпълнява във всички пунктове и по всички елементи. Това 

затруднява оценката на хидроморфллогичните елементи на качество. 

 След описания по-горе междинен преглед на изпълнение на мерките през 2012г. е 

разработена от БДУВДР и утвърдена Програмата за мониторинг на водите, със Заповед 

РД- 182/26.02.2013г. на министъра на ОСВ. В момента се пробонабират водни проби и се 

анализират показатели в 142 броя пунктове за контролен мониторинг, и в 60 за 

оперативен. В изпълнение програмата за контрол качеството на водите на р.Дунав в 

Транснационална мониторингова мрежа (TNMN) са включени 9 пункта. Два от тях (при 

с.Ново село и гр.Силистра) са трансгранични. Общо са планирани 202 мониторингови 

пунктове - 170 на реките и 32 на язовирите/езерата. Честотата на мониторинга е различна 

в зависимост в коя програма е пункта или кои са анализираните показатели. 

Физикохимичните показатели се нализират от 4 до 12 пъти годишно  

През 2014г., чрез външно възлагане, на територията на БДУВДР се проведе 

планиран проучвателен мониторинг по определена програма на повърхностни води, 

повлияни от заустване на пречистени отпадъчни води след пречиствателни станции. 

Определни са 25 пункта по поречията на реките на места в близост до заустването на 

пречистените води и е пробовзето двукратно. Получените резултати дават информация 

за това как работят ПСОВ и до каква степен заустените води оказват въздействие върху 

състянието на водното тяло. 

В рамките на програмата за мониторинг на повърхностни води, повлияни от 

земеделски дейности в БДУВДР са  обхванати 110 пункта и се анализират следните 

показатели: 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 с честота 4 пъти годишно. 

Програмата се изпълнява по нарочна издадена Заповед РД - 635/13.08.2013г. на 

министъра на ОСВ в рамките на 1 календарна година.  
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4.1.2. Мониторинг на подземните води 

От 2010г. и към момента, съгласно Заповеди РД - 715/02.08.2010г., РД -

182/26.02.2013г. и РД 635/13.08.2013г. на Министъра на ОСВ на територията  ДРБУ за 

подземни води се изпълняват програми за: 

 Контролен и оперативен мониторинг в т.ч. зони за защита на питейни води; 

 Мониторинг на съдържанието на нитрати; 

 Количествен мониторинг; 

 Съгласно чл. 71, ал. 1 на  Наредба 1/11.04.2010г. за мониторинг на водите, 

басейновите дирекции (БД) одобряват план за собствен мониторинг на 

титулярите на разрешителни за водовземане от подземни води, издадени от 

БД.  

 Съгласно чл. 10, ал. 1 от Наредба 1/11.04.2010г. за мониторинг, БД планира 

и изпълнява програма за проучвателен мониторинг в случаи на инцидентни 

замърсявания с неизвестен причинител. Резултатите от изпълнението на 

програмата предоставят информация за конкретните мерки, необходими за 

отстраняване на въздействието от случайното замърсяване. 

 Мониторинг на химичното състояние 

На територията на ДРБУ попадат 50 подземни водни тела разделени вертикално в 

6 ГИС слоя, наблюдавани за химично състояние от 99 мониторингови пункта. Повечето 

наблюдавани мониторингови пунктове са съоръжения за ПБВ. Съгласно разработените 

програми за всеки отделен мониторингов пункт има определена схема за пробонабиране 

и анализиране по показатели разпределени в няколко групи. Мрежата за химичен 

мониторинг на подземните водни тела е представена на Карта № 21а. 

 Мониторинг на съдържанието на нитрати 

В съответствие с изискванията на Наредба№2 /13.09.2007г. за опазване на водите 

от замърсяване с нитрати от земеделски източници, БДУВДР разработва програми за 

мониторинг на съдържанието на нитрати в подземни води. В  програмата са включени 138 

пункта за мониторинг. Честотата на пробонабиране е на тримесечие, съобразена с 

отчитането на сезонните промени в концентрацията на нитратите. Мрежата за мониторинг 

на съдържанието на нитрати в подземните водни тела е представена на Карта № 21б.                 
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 Мониторинг на количественото състояние 

Мрежата за количествен мониторинг на подземни води обхваща 44 подземни 

водни тела в границите на БДУВДР. Общият брой на пунктовете  е 184. Наблюдават се 

нивата на кладенците и дебитите на изворите. 

Съгласно чл. 171, ал. 2, т. 2. и ал. 6 от ЗВ НИМХ при БАН отговаря за 

извършването на количествения мониторинг на водите. Мрежата за количествен 

мониторинг на подземните водни тела е представена на Карта № 21в. 

 

Резултатите от изпълнението на програмите за мониторинг на подземните води 

предоставят информацията, необходима за извършване на оценка за постигане на 

съответните цели; оценката химичния и количествения статус на подземните води и 

значимите, дългосрочни тенденции в естествени условия, както и тези в резултат от 

човешка дейност.  

Основен проблем при мониторинга се явява недостатъчният брой пунктове, което 

затруднява реалната оценка на състоянието, както на химичното така и на 

количественото. 

За оценка на химичното състояние, като допълваща информация се използват 

резултатите от изпълнението на собствен мониторинг, които обаче в голямата си част са 

недостоверни, тъй като мониторинга не се извършва съгласно изискванията: 

пробовземането не се извършва съгласно стандарта и анализите не се извършват от 

акредитирана лаборатория. По тази причина голяма част от резултатите са с ниска 

достоверност и не могат да се използват при оценката на състоянието. 

 

4.2. Повърхностни водни тела, за които съществува риск да не постигнат 

поставените цели 

За оценката на риска на повърхностните водни тела да не постигнат поставените 

цели за опазване на околната среда е ползван подход, който е описан в Приложение 

4.2.1. В таблици 4.2.1 и 4.2.2, както и на фигури 4.2.1 и 4.2.2 са представени обобщените 

резултати от изготвената риск оценка на повърхностните водни тела. 
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Таблица 4.2.1 Оценка на риска за повърхностните водни тела, категория река  

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 4.2.1 Оценка на риска за повърхностните водни тела, категория река  

Таблица 4.2.2 Оценка на риска за повърхностните водни тела, категория езеро  
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Фигура 4.2.2 Оценка на риска за повърхностните водни тела, категория езеро  

 

Направената оценка на риска по водни тела е показана в Приложение 4.2.2. 

На Карта № 22 и Карта № 23 са представени риск оценката за непостигане на 

добро екологично състояние и добър екологичен потенциал, съответно за категория 

„река― и „езеро―. На Карта № 24 е представена риск оценката за непостигане на добро 

химично състояние на повърхностните водни тела. 

 

4.3. Подземни водни тела, за които съществува риск да не постигнат 

поставените цели 

За подземните водни тела в обхвата на БДУВДР оценката на риска на 

вероятността да не постигнат целите за добро химично състояние е направена на база 

комбиниран подход от: 

 прилагането на методика резултат от реализиран проект, и приложена при 

разработването на първия ПУРБ, описана в т. 3.3; 

 анализ на резултатите от мониторинга за периода 2010-2013г.; 

 експертни оценки; 

Резултатите от направената риск оценка показа, че от 50 подземни водни тела 

попадащи на територията на БДУВДР: 
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 28 подземни водни тела са „в риск― за непостигане на целите поради  

дифузни източници на натиск; 

 7 подземни водни тела са  „в  риск― за непостигане на целите поради 

точкови източници на натиск; 

 15 подземни водни тела „не в риск―. 

 В Приложение 4.3.1 е представена оценка на риска за непостигане на добро 

химично състояние  на подземните водни тела в ДРБУ. 

Оценката на риска за непостигане на добро количествено състояние се базира на 

анализа и оценката на натиска от водочерпене, подробно описан в т. 3.3.3. 

Направения анализ на резултатите показва, че 13 броя ПВТ са подложени на 

натиск от водочерпене и за тях съществува риск да не постигнат добро количествено 

състояние. 

 В Приложение 4.3.2 е списък на водните тела, за които е оценено че съществува 

риск от непостигане на целите по отношение на количественото състояние.  

 

4.4. Актуализация на програмите за мониторинг 

В края на 2014г. въз основа чл. 156о, ал. 1, т. 3 от ЗВ се планира актуализация на   

Програмите за мониторинг за повърхностните и подземни води. Те ще включват  новите 

пунктове в новообразуваните повърхностни водни тела, допълнително зададени 

показатели по основните физикохимични показатели и приоритетни вещества въз основа 

на оценката на риска, както и промяна на разположението на някои пунктове, поради 

промяна на границите на телата. Ще се допълни и планира в новите пунктове анализ на 

индикативни биологични показатели за качество в зависимост от преразгледаниата 

типология.  

По отношение на програмата за мониторинг на подземни води и съобразно  

резултатите от направената оценка, актуализацията  ще се изразява в  разширяване на 

програмата с нови пунктове , което е необходимо  и за набавяне на повече информация 

за състоянието на телата, необходима за извършването и на по достоверна оценка на 

състоянието. 
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5. ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ВОДОПОЛЗВАНЕТО  

РДВ изисква речните басейни да бъдат характеризирани и от икономическа гледна 

точка. Икономическият анализ разглежда както икономическите, така и социалните 

обстоятелства, свързани с използването на водата, като по този начин се поставя 

основата на следващите стъпки от прилагането на изискванията на РДВ. Това означава, 

че при планирането на мерки, например, трябва да се вземат предвид социално-

икономическите условия в басейна, за да не се постави тежестта на възможните мерки 

непропорционално върху една група водоползватели, или върху особено уязвима 

социална група. 

Икономическите принципи и инструменти, необходими за същественото 

подобряване състоянието на околната среда са интегрирани в чл. 5 и чл. 9 от РДВ.  

Основните цели и функции на икономическия анализ на водоползването са:  

 преценка важността на водата за икономиката и социално-икономическото 

развитие на речния басейн; 

 оценка на значимите водоползвания и изграждане на общ икономически 

профил на речния басейн; 

 оценка на тенденциите във водоснабдяването, търсенето на вода и 

необходимите инвестиции; 

 оценка на нивото на възстановяване на разходите за водни услуги, 

включително оценка на разходите за околна среда и ресурсните разходи. 

 

5.1. Икономически анализ на водоползването в ПУРБ 2010-2015г. 

В първия ПУРБ икономическият анализ на водоползването бе извършен за 

периода 2003 – 2007г. за целия ДРБУ, както и по основните поречия в него в рамките на 

обществена поръчка с предмет „Актуализация на икономическия анализ на 

водоползването‖ по проект „Разработване на планове за управление на речните басейни‖, 

финансиран от ОПОС 2007-2013г.  

Оценката на значимите водоползватели, извършена в рамките на  икономическия 

анализ за периода 2003-2007г. показа, че значим водоползвател за ДРБУ е индустрията 

без охлаждане, а особено значими: домакинствата, индустрията с охлаждане в т.ч. 

енергетиката с охлаждане. 

Оценката на икономическото значение на водоползването в първия ПУРБ показа 

относително високи проценти на свързаност на населението към общественото 
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водоснабдяване, но по-ниски относителни дялове за свързаност към канализационната 

мрежа и към пречиствателните станции.  

Анализът на прогнозните тенденции в ключови икономически показатели до 2015г. 

показа очаквано нарастване на делът на населението, свързано към обществено 

водоснабдяване, канализация и ПСОВ; намаляване в обема на очаквана консумация на 

питейна вода за населението, предвид прогнозата за намаляващото население в района; 

повишаване обема на общото количество вода, използвана в индустрията, селското 

стопанство, услугите и туризма; повишение на разходите за водоснабдяване, отвеждане и 

пречистване на отпадъчни води. 

Беше извършена детайлна оценка на приходите и разходите за водни услуги, както 

и анализ за поносимостта на плащаната цена от потребителите по основните сектори. 

Оценката на нивата на възстановяване на разходите бе извършено за ограничен брой 

водни услуги, като не бяха взети предвид екологичните и ресурсни разходи.  

5.2. Актуализация на икономическия анализ на водоползването в ПУРБ 2015 

– 2021г. 

В края на 2013г. БДУВДР започна процес на актуализация на информацията и 

данните за оценка на икономическата значимост на водата във втория цикъл на 

планиране.  Процесът бе започнат в условия, при които не съществуваше пълна яснота за 

стартирането на обществена поръчка относно актуализацията на икономическите 

показатели, прогнози и тенденции.  

Подходът за актуализация, използван от експертите на БДУВДР, включваше 

използването на данни, предоставени от НСИ за периода 2008-2010г., Регионалните 

генерални планове на В и К-дружествата, при спазване на указанията на Ръководство 

―Икономика и околната среда – Предизвикателство при изпълнението на Рамковата 

директива за водите‖. 

Извършен е анализ на водоползвателите по икономически сектори, подсектори и 

отрасли, с цел да бъдат определени кои са най-значимите и характерните в ДРБУ, както и 

в отделните поречия. Изпълнението на тази дейност  се базира на информация от НСИ за 

използваната вода през периода 2008-2010г. Резултатите показват, че за периода 2008-

2010г. значими водоползватели в ДРБУ и по двата критерия са водоснабдяването на 

домакинствата, както и ползването на вода в индустрията с включени количества за 

охлаждането. 

Извършената до момента актуализация на икономическия анализ на 

водоползването е представена подробно в Приложение 5.2.1  
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С цел преодоляване на пропуските от първия ПУРБ, в ПУРБ 2016 – 2021г. се 

очаква основните икономически и социално - икономически показатели, прогнози и 

тенденции да бъдат актуализирани с резултатите от изпълнението на две обществени 

поръчки относно оценка на възстановяване на разходите за водни услуги и актуализация 

на икономически анализ на водоползването.  

Предвид представените забележки на ЕК при оценка на първите ПУРБ, в 

актуализирания план особено внимание ще бъде отделено на методологията за оценка на 

възстановяване на разходите за широк кръг водни услуги, включително прилагане на 

методология за оценка на разходите за околна среда и ресурсните разходи. Дейностите 

ще се извършат в рамките на обществена поръчка с предмет: „Оценка на 

възстановяването на разходите за водни услуги. Разработване на подход за определяне 

на ресурсните разходи и разходите за опазване на околната среда при оценката на 

възстановяването на разходите, както и подход за определяне на приноса на различните 

водоползватели към възстановяването‖. Очакваните резултати от изпълнението 

включват: разработване на национален метод за изчисляване на разходите за околна 

среда и ресурсните разходи, разработване на метод за определяне на приноса на 

различните водоползватели към възстановяването на разходите (разпределени най-

малко в категориите домакинства (население), селско стопанство и индустрия); оценка на 

възстановяването на разходите за водни услуги за възможно най-широк кръг водни услуги 

(най-малко за препоръчаните от ЕК: преградни съоръжения, водовземане, съхранение, 

пречистване и разпределяне на повърхностни води, събиране, пречистване и заустване 

на отпадъчни води, самостоятелно питейно водоснабдяване, самостоятелно 

водоснабдяване в селското стопанство). 
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6. ЗНАЧИМИ ПРОБЛЕМИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ 

В ДУНАВСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ 
 

6.1. Установени проблеми при управлението на повърхностните води 

6.1.1.  Органично замърсяване 

Натискът от натоварването с органични вещества дава най-пряко отражение върху 

състоянието на повърхностните водни тела. Индикативен показател е оценката на 

биологичните елементи за качество, но първото отражение е изменението на 

кислородното съдържание. Други показатели, които се повлияват от органичното 

замърсяване са основните физикохимични показатели, в т.ч. рН – водороден показател, 

биологична потребност от кислород за 5 денонощия, химична потребност от кислород - 

ХПК, общ органичен въглерод и съдържание на соли (електропроводимост). Оценката на 

съответствието за добро и различно от добро състояние  се извършва на основание 

Приложение 6, чл.12, от Наредба Н-4 за характеризиране на повърхностните води  от 

14.09.2012г.  

На фигура 6.1.1.1 по-долу е показан в проценти относителния дял на  водните тела 

на територията на БДУВДР, които са оценени  в риск, не риск и вероятно в риск, в 

следствие въздействието на  органично замърсяване. 

 

Фигура 6.1.1.1 Риск оценка за постигане на добро състояние  
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В следващата фигура 6.1.1.2 по-долу е разгледан случая на повлияване от 

органично замърсяване на трите големи поречия (над 4000 кв. км водосборна площ), като 

относителен дял в рамките на всяко отделно поречие. 

 Поречие Искър -  83 водни тела, в т.ч. в риск от замърсяване с органични 

вещества – 16 (19%); 

 Поречие Огоста - 32 водни тела, в т.ч. в риск от замърсяване с органични 

вещества – 6 (12%); 

 Поречие Янтра - 48 водни тела, в т.ч. в риск от замърсяване с органични 

вещества – 11 (23%). 

 

Фигура 6.1.1.2 Повлияване от органично замърсяване в поречия Искър, Огоста и Янтра 

Органичното замърсяване се причинява главно от емисии  на непречистени или 

частично пречистени отпадъчни води от агломерации (населени места), отпадъчни 

промишлени води и от животновъдство. Много агломерации в РБУВ нямат или имат 

недостатъчно пречистване на отпадъчните води и затова имат ключов принос към 

органичното замърсяване.  

Директните, както и индиректните изпускания на промишлени отпадъчни води, 

също са важни. Много често промишлените отпадъчни води са недостатъчно пречистени 

(директни емисии) или изобщо не са пречистени преди изпускането им в обществената 

канализационна система (индиректни емисии). Незакритите и нерекултувирани стари 

общински сметища, които не отговарят на екологичните изисквания и нерегламентираните 
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сметища, които са в близост до коритатата на реките, също са източници на органични 

замърсители на повърхностните води . 

Органичното замърсяване може да доведе до значителни промени в кислородния 

баланс на повърхностните води. В следствие това  може да повлияе върху състава на 

водните популации /местообитания и следователно и на екологичното състояние на 

водата.  

Оценка на риска на повърхностни водни тела на територията на БДУВДР, повлияни 

от органично замърсяване може да се види в Приложение 6.1.1. 

6.1.2.  Биогенно (хранително) замърсяване 

От извършения подробен анализ  на замърсяването с биогени на територията на 

БДУВДР се направи извода, че същото се дължи на въздействието няколко паралелни 

източници: 

 Замърсяване с биогенни вещества от интензивно земеделие, използването  на 

естествени и изкуствени торове при обработка и обогатяване на почвите, както и 

хранителни вещества при интензивно рибовъдство.  

В района на БДУВДР няма развита тежка промишленост, но преобладаващо в 

последните години е бързо и интензивно развиващо се селско стопанство –  земеделие и 

животновъдство. Това е основание за обяснението на наличието на високи концентрации 

на нитрати и ортофосфати в повърхностните води. Замърсяването с т.н. хранителни 

вещества причинява освен замърсяване на почвите и водите с нитрати и фосфорни 

съединения, но и причинява еутрофикация на повърхностните води. Процесите на 

еутрофикация водят до промяна (повишаване) в концентрацията на азота и фосфора в 

различните си химически съединяния, понижава съдържанието на кислород, създава 

условия за натрупване на биомаса.    

Този извод може да се потвърди и от изготвените Карти №№ 7, 22 и 23, на които 

ясно се вижда границата на определената за БДУВДР уязвима зона и пълното и 

съответствие с оценката на риска за непостигане на добро състояние от въздействието на 

биогенни замърсители в повърхностните води. 

Най-засегнатите са най вече водните тела разпположени в долната част на 

поречията, а именно: 

 Огоста – 46% от водните тела са в риск от натоварване с биогени вещества; 

  Вит – 50% от водните тела са в риск от натоварване с биогени вещества; 

 Янтра  - 56% от водните тела са в риск от натоварване с биогени вещества; 
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 Русенски Лом – 93% от водните тела са в риск от натоварване с биогени 

вещества. 

 

Фигура 6.1.2.1 Въздействието от биогенни вещества в поречия Огоста, Вит, Янтра и 

Русенски Лом 

На фигура 6.1.2.1 по-горе е отразено въздействието от биогенни вещества в  

четирите най-натоварени поречия в БДУВДР и попадащи в уязвима зона от замърсяване 

на водите с нитрати от земеделски практики. 

 Замърсяването с хранителни вещества  от точкови източници на замърсяване се 

причинява главно от заустването в повърхностните водни тела  на недостатъчно 

пречистени или непречистени битово фекални води от агломерации, промишленост и 

животновъдство. 

 Замърсяването от дифузни източници се причинява освен от дейности като 

земеделие, така също и от въздействието от незакритите стари общински сметища, които 

не са рекултивирани и отговарят на екологичните изисквания, неправилно съхраняване на  

торове и препарати за растителна защита в стари и нови складове 

 Замърсяване от урбанизирани зони и атмосферни отлагания. 

Индикаторите за оценката на риска от непостигане на добро състояние на водните 

тела, предизвикано от въздействието на биогенни замърсители са: общ азот (N Тotal), 

амоняк (NH3), амониев азот, нитрати (NO3), нитрити (NO2), неорганичен азот, общ 
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фосфор (P-Total) и фосфати (P-РО4), както и „хлорофил а― като биологичен елемент за 

качество. 

Общата оценка от въздействието на биогенните замърсители върху 

повърхностните водни тела в БДУВДР се вижда в фигура 6.1.2.2. 

 

Фигура 6.1.2.2 Риск за непостигане на добро екологично състояние поради биогенно 

замърсяване 

Оценка на риска на повърхностни водни тела на територията на БДУВДР-Плевен  , 

повлияни от  замърсяване с биогени може да се види в Приложение 6.1.2. 

6.1.3. Замърсване с опасни вещества (специфични замърсители и 

приоритетни вещества) 

Замърсяването с метали, химически индустриални разтворители, пестициди, 

инсектициди и неметали оказват сериозно въздействие върху качеството на течащите и 

стоящи води. Оценката на екологичното и химическо състояние на повърхностните водни 

тела включва анализ на измерените концентрации във водите и тяхното съответствие с 

СКОС в съответните документи.  

За оценка на екологичното състояние се прави оценка и анализ  по списъка на 

специфичните замърсители разписани в Приложение 7, съгл. чл.12, ал. 1 на Наредба Н-4 

за характеризиране на повърхностните води от 14.09.2012г., а за оценка на химическото 

състояние - приоритетните вещества, съгласно изискаванията на Наредба за стандарти 
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за качество на околна среда за приоритетни и други замърсители от 2010г. Основният 

изполван  метод при оценката е сравнението на средногодишните измерени стойности на 

концентрацията на анализираните  вещества, която може да бъде с честота 4 или 12 

пъти, със СКОС в съответния документ. 

 Водните тела които са риск да не достигнат добро екологично състояние  

причинено от замърсяване с химически вещества от групата на специфичните вещества 

са  50 броя (фигура 6.1.3.1). Най-често при анализа се установяват високи концентрации 

на желязо, алуминий, манган, мед, цинк, арсен, цианиди  и др. 

 

Фигура 6.1.3.1 Оценка на риска на водните тела за непостигане на добро екологично 

състояние от замърсяване със специфични замърсители 

При анализа на реултатите от измерванията се наблюдават и традиционно високи 

концeнтрации на някои химични елементи в повърхностни води, като особеното в случая 

е, че няма видим и установен антропогенен натиск. Липсата на изведени за определени 

химични вещества фонови концентрации не дават вярна информация или дават 

информация с ниска достоверност, относно оценката на екологичното състояние на 

водното тяло под влияние на замърсяване с метали и неметали. 

През последният 4-годишен перид се наблюдават измерени отделни високи 

концентрации на  алуминий на пунктовете на р.Дунав и на устието на големите притоци.  

 Тази година в следствие  честите обилни валежи, образувалите се  високи 

буйни води и наводненията се наблюдават някои промени в качеството на 
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повърхностните води. Измерват се и се установяват  високи концентрации на желязо, 

манган и др. метали и неметали в участъци на реките, където никога преди не са 

измервани високи стойности. От това може да се предположи, че е наложително и  

изключително важно за повишаване на достоверността на  оценката от въздействието  на 

замърсяването със специфините замърсители да се работи не само в матрица вода, а и  

в матрица седимент и/или биота. Наложително е своевременното адаптиране и прилагане 

в практика на Ръководство 25 „Химически мониторинг на седименти и флора и фауна―, 

съгласно РДВ. 

За проверка на съответствието със стойности на СКОС, е необходимо 

хармонизиране на различните инструменти на програмите за мониторинг: напр. избора на 

обект, стратегията за вземане на проби, избор на видове (за флората и фауната), избор 

на аналитични методи. Тези аспекти трябва да бъдат отчетени при подготовката 

актуализацията на програмите за мониторинг.  

 При направения анализ се отбелязва замърсяване с химически вещества 

най-вече от заустване на непречистени отпадъчни води от производствена дейност. 

Относителният дял на водните тела които са в риск да не постигнат добро химическо 

състояние ДРБУ е много нисък. Само за 3 тела може да се твърди със сигурност че са в 

риск. 

 Отчитат се високи концентрации на никел и кадмий във водите на р.Тимок 

преди вливането им в р.Дунав. Определено, това гранично с Р Сърбия  

водно тяло е в риск за не постигане на добро химическо състояние. 

Замърсяването на водите на р.Тимок оказват влияние и върху качествата на 

водата на р.Дунав. При отделни превишени стойности на някои от 

показателите в р.Тимок, при пробовземането на десния бряг на р.Дунав се 

установяват завишени концентрации от същите замърсители. Тези данни са 

обезпокоителни за опазване водите на трансграничната р.Дунав. 

 Водното тяло на р.Искър при гр.Нови Искър – изключително натоварено, 

най-вероятно от нерегламентирани зауствания на непречистени отпадъчни 

води от индустрията. Заради установени високи ―залпови‖ концентрации на 

хлороформ беше планиран и се изпълни учестен проучвателен мониторинг, 

но източника на замърсяване все още не е  идентифициран. 

 Река Малък Искър след предприятието ―Елаците Мед‖ е замърсена от 

изпускане на т.н. скатни води, които съдържат  никел и кадмий във високи 

концентрации. 
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 Натоварване от заустване на отпадъчни води от промишлеността в общия 

колектор на ГПСОВ. Известно е, че в колекторите на по-голяма част от ГПСОВ се 

включват води от промишлени предпиятия. Последните би трябвало да бъдат 

предварително пречистени в локални пречиствателни станции в самото предприятие  и да 

се избегне смесване на замърсени води от индустрията с битово фекални. Тези 

допълнително включени води носят замърсители от различен произход и най-вече метали 

от групата на приоритетните вещества или специфични вещества и неметали. 

Натоварването на т.н. пречистени води от ГПСОВ с тези вещества, които не се подават на 

пречистване (т.к. ПСОВ не са проектирани за това) и оказват сериозно влияние върху не 

възможността да се  достигне добро химическо състояние на повърхностните водни тела. 

 Старите нерегламентирани общински сметища, които не отговарят на  

изисквания на новите нормативни документи, стари депа за метални отпадъци 

разположени в близост до коритото на реката,  предприятия от промишлеността 

прекратили дейността си и др. са потенциален и реален източник на замърсяване на 

почвите и водите с приоритетни вещества образуващи се при гниене и корозия. 

 Съществуват във  водни тела пунктове за контролен мониторинг, в които се 

извършва пробовземане и анализ на голям брой приоритетни вещества в някои случай - 

26 от 33 броя по Приложение I от Наредбата за стандарти за качество на околна среда за 

приоритетни и други замърсители с честота 12 пъти годишно. За тези водни  тела към 

момента не може да се направи окончателна оценка дали са натоварени или не от 

въздействие на химически вещества, т.к. резултатите от анализите са не релевантни. 

Това е причината, поради която делът на водните тела оценени като вероятно в риск е 

толкова голям в района на ДРБУ. Не се спазва изискването  на чл. 84 от Наредба 1 за 

мониторинг на водите от 11.04.2011г. и в РЛ на ИАОС се използват методи с  различна от 

изискваната неопредленост. 

 Замърсяването с опасни вещества може сериозно да увреди речната 

екология и следователно да въздейства върху състоянието на водата и да засегне 

здравето на хората. 
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Фигура 6.1.3.2 Оценка на риска на водните тела за непостигане на добро химично 

състояние от замърсяване със приоритетни вещества 

Химическият анализ на предварително избрани групи  вещества (напр. 

приоритетни замърсители) често не дава обяснение за екотоксикологичните ефекти на 

комплексните екологични проби. Оценка на риска основана на концентрации, напр. на 

приоритетни замърсители в седимента или водата, очевидно не отразяват 

действителната комбинация от замърсители, а само риска от предварително избраните 

токсични вещества. 

Съществува необходимост от нови мониторингови инструменти, които да 

помогнат в разбирането на връзката между химичния и екологичния статус. 

Комбинираните биологични и химикоаналитични подходи са важен напредък към 

идентификацията на онези токсични вещества, които са свързани със специфични за 

мястото рискове, и към оценка на това каква част от ефекта може да бъде обяснена с 

действието на анализираните химикали. 

Имайки предвид гореизложеното в рамките на следващите 13 месеца се очаква 

да приключи изпълнението на обществената поръчка „Проучване и оценка химическото 

състояние на повърхностните води“ и с това да се даде отговор на много от 

поставените въпроси, а именно: 

 Определяне на фонови естествени концентрации за метали и др. елементи;  

 Избор на вещества със значителен потенциал от натрупване  в седимент; 
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 Избор на вещества със значителен потенциал за биоакумулиране в биота; 

 Изработване на национална методика за оценка химичното състояние на 

повърхностни води, като се вземат предвид СКОС за вода, седимент и 

биота; 

 Национален подход за оценка на тенденциите чрез анализ на седименти и 

биота, с цел получаване на достоверна оценка на прилаганите мерки. 

В Приложения 6.1.3 и 6.1.4 могат да се видят оценките на риска за повърхностни 

водни тела на територията на БДУВДР, повлияни от  замърсяване с химически вещества - 

специфични замърсители и приоритетни вещества. 

6.1.4  Хидроморфологични изменения 

Физичните изменения генерират хидроморфологичен натиск, който  влияе пряко 

върху състоянието на повърхностните водни тела чрез негативното си въздействие върху 

биологичните видове, респ. БЕК, които са водещи при определянето на екологичното 

състояние. В резултат на различните физични модификации се променят естествения 

хидрологичен режим, възпрепятства се миграцията на видовете, прекъсва се връзката на 

крайбрежнте влажни зони в реките. 

Основните проявления/аспекти на хидроморфологичния натиск в резултат на 

физични модификации са: 

 Изменение  на хидрологичния режим на водното тяло; 

 Нарушаване на непрекъснатостта на реките по дължина;  

 Нарушаване на връзката на реката с влажните зони;  

 Изменение на речното дъно  и профила на речното легло; 

 Промяна в транспорта на седименти и на ерозионните процеси. 

Всеки от тези видове хидроморфлогичен натиск поотделно влияе негативно  на 

водните и крайбрежни екосистеми, т.е на екологичното състояние на водните тела. 

Обикновено тези компоненти на натиска действат комбинирано, което води до 

кумулативен ефект на негативното им  влияние и увеличаване на  въздействието им.  

Резултатите от мониторинга и анализът на състоянието на биологичните елементи 

за качество  в Дунавски РБУ показват че за  една не малка част от водните тела 

съществува риск да не постигнат добро екологично състояние през 2015г. Това дава 
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основание физичните модификации, като източник на хидроморфологичен натиск да 

бъдат идентифицирани като значим проблем при управлението на водите в ДРБУ. 

Посочените видове хидроморфологичен натиск могат да бъдат резултат от 

различни човешки дейности, които се извършват във връзка с реализацията на важни за 

развитието на обществото цели (движещи сили). При това всяка една дейност може да  

влияе върху различни параметри на водното тяло, т.е. всяка дейност може да генерира 

повече от един вид хидроморфологичен натиск и съответно да предизвика многопосочно 

негативно въздействие върху екосистемите.  

Основните дейности, които се явяват източници на физични модификации, респ. на 

хидроморфологичен натиск в  ДРБУ са: 

 Водовземане  (вкл. изграждане на водовземни съоръжения); 

 Изграждане на ВЕЦ;  

 Защита от наводнения; 

 Изземване на наносни отложения (баластра); 

 Корабоплаване ( за р.Дунав.) 

 Хидроморфологичният натиск и потенциалното въздействие от тези дейности са 

показани на  фигура 6.1.4.1.  
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Фигура 6.1.4.1 Хидроморфологичен натиск и потенциалното въздействие върху водните тела 

Степента на хидроморфологичния натиск и въздействие от всяка дейност във 

всички случаи зависи от местоположението, конкретната  конструкция, реализация  и 

експлоатация на съответните дейности и съоръжения 

Анализът на хидроморфологичното натоварване в Дунавски район показва, че най-

засегнати в това отношение са поречията на реките Искър, Янтра, Огоста, Осъм и Вит.  

 

Водовземане 

ВЕЦ 

Защита от 

наводнения 

Баластриери 

Корабоплаване 

Нарушаване на  оттока 

Изменение на  нивото 

(флуктуаци) 

 

Нарушаване на 

непрекъснатостта 

(миграционни бариери) 

Прекъсване на връзката с  

крайречни влажни зони 

Промяна на скоростта  на 

течението(завиряване) 

Промяна на формата на 

речното легло (изправяне) 

Промяна на дъното / 

профила на реката  

Изменен транспорт на 

седименти 

Изменение на бреговете 

Възпрепятстване на 

миграцията – 

намаляване на 

популациите 

Изменение на 

кислородния режим  

Промяна на 

температурния режим 

Увеличаване на товара 

от нутриенти  

(намалено 

самопречистване)  

Намаляване на 

биологичните видове 

Нарушаване  на 

крайбрежните 

екосистеми 
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По отношение на конкретните видове дейности може да се направи следния 

анализ:  

Водовземане 

Хидроморфологичния натиск от водовземане  може да се разглежда в два аспекта: 

 Изменение на оттока поради отнетите водни количества; 

 Влияние на водовземните съоръжения. 

 Предвид съотношението на иззетите водни количества (без ВЕЦ, които с 

еразглеждат като възвращаеми) и изчисленото средномногогодишно количество на 

повърхностните води в Дунавски район, водовземането не представлява значим натиск.  

 Влиянието на тази дейност се проявява чрез хидроморфологичния натиск  в 

местата на водовземните съоръжения. Местоположението на  водовземанията съгласно 

издадените разрешителни е показано на Карта № 17.  

 Според иззетите количества (без тези за ВЕЦ и за охлаждане на АЕЦ), най-голям 

дял има водовземането за питейно водоснабдяване. В Дунавски район  за питейно 

водоснабдяване се използват речни водохващания  и язовири. 

 Речни водохващания за питейно водоснабдяване има в горните течения на реките 

Огоста, Искър, Вит, Осъм и  Янтра. Анализът на състоянието на тези водни тела показва, 

че те не са в риск от не-постигане на добро състояние.  

 За питейно водоснабдяване се използват язовирите Искър, Бели Искър, Бебреш,  

Среченска бара, Христо Смирненски, Йовковци, Ястребино. Тези язовири са определени 

като силно модифицирани водни тела.  

 Разрешителни за водовземане с цел напояване са издадени за всички поречия в 

Дунавски район, като за целта се използват както реки, така и язовири. Констатирано е че 

голяма част от съоръженията нямат изградени рибни проходи и се явяват миграционни 

бариери.  

Производство на електроенергия -  ВЕЦ 

Производството на електроенергия чрез ВЕЦ е една от дейностите, които оказват 

най-силно негативно хидроморфологично въздействие.  

Изградените баражи за ВЕЦ се явяват бариери, които нарушават непрекъснатостта 

на реката и възпрепятстват свободното преминаване на мигриращите видове, основно 

риби, нагоре и надолу по течението, което  пречи на тяхното размножаване и води до 

намаляване на популациите. За смекчаване на това негативно въздействие се изграждат 
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рибни проходи, но в голямата си част тези съоръжения не са съобразени с конкретните 

мигриращи видове и не изпълняват предназначението си.  

ВЕЦ пряко въздействат върху хидрологичния режим чрез изменение  (флуктуации ) 

на водното ниво след водохващането, което изменение е в много по-голям диапазон от 

естественото дневно изменение на нивото в дадения участък. При деривационните ВЕЦ 

силно се намалява оттока след водохващането, като в някои сезони в участъка между 

водохващането и заустването този отток спада по необходимия екологичен минимум.  

В зависимост от височината на бента в участъка ред него с е образува различен по 

дължина  завирен участък – задбаражно езеро. В този участък скоростта на течението 

сило намалява, което води до отлагане на наноси и заблатяване на дъното. В резултат се 

развиват гнилостни процеси и намалява кислородното съдържание във водата. Поради 

промененото водно ниво се променят бреговете и крайбрежните местообитания. 

Баражите  спират  естетсвения пренос на наноси и седименти надолу по течението на 

реката, което води до вдълбаване на речното корито след баража и засилване на 

процесите на ерозия в тези участъци.  

 Разположението на изградените ВЕЦ на територията на Дунавски район е 

показано на Карта  № 18.  На картата са показани действащите ВЕЦ към края на 2012г., 

като и местоположенията, за които са издадени разрешителни, но все още няма 

действащи ВЕЦ.   

Най-голямо натоварване с ВЕЦ има в горното и средното течение на р.Искър, в 

горното течение на Огоста, Вит, Осъм; в горното и средното течение на р.Янтра. Няма 

натиск от ВЕЦ  в поречията на реките Русенски Лом и Дунавските Добруджански реки. 

В 74 от всички 256 водни тела има издадени разрешителни за ВЕЦ. Действащи 

ВЕЦ има в 44 водни тела. Част от разрешителните, които все още не са реализирани, са 

издадени преди влизане в сила на първия ПУРБ (фигури 6.1.4.2 и 6.1.4.3).   
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Фигура 6.1.4.2 Повърхностни водни тела с издадени разрешителни за ВЕЦ 

 

Фигура 6.1.4.3 Повърхностни водни тела с действащи ВЕЦ 

Съгласно издадените разрешителни, на всички ВЕЦ са предвидени, респ. 

изградени рибни проходи. Към момента обаче няма адекватен мониторинг и данни 

доколко тези проходи изпълняват предназначението си.  

Констатирани са случаи на не-осигуряване на минимален речен отток след 

деривационни ВЕЦ, вкл. сезонно засушаване на някои участъци.  

Към момента няма достатъчни данни от хидробиологичен мониторинг за оценка на 

комплексното влияние на ВЕЦ. Мониторинг на БЕК се извършва само в пунктовете  

съгласно утвърдената програма, което е недостатъчно предвид  броя и разположението 
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на ВЕЦ.  Оценката на състоянието на водите в голяма част от водните тела, в които има 

изградени ВЕЦ показва че съществува риск от не-постигане на добро състояние за тези 

тела. На този етап няма оценка в каква степен екологичното състояние е повлияно от 

въздействието на ВЕЦ.    

В ПУРБ за Дунавски район са въведени ограничителни мерки за изграждане на 

ВЕЦ в съгласно Становище по Екологична оценка на плана. Тези мерки включват 

ограничения и забрани за изграждане на ВЕЦ в зони от националната екологична мрежа 

Натура 2000 за определени местообитания, както и изисквания за осигуряване на 

непрекъснатостта на реката (рибни проходи), и на  необходимия екологичен отток при 

допустими за изграждане и/или при вече изградени ВЕЦ. Забрани и ограничения при 

изграждане на ВЕЦ са въведени в ЗВ и в Наредбата за ползване на повърхностни води. 

БДУВДР се произнася със становища за допустимост спрямо ПУРБ и действащото 

законодателство за инвестиционни предложения за изграждане и реконструкция на ВЕЦ в 

хода на процедурата по преценка на необходимостта от ОВОС, като в случаите на 

несъответствие с изискванията издава отрицателно становище.  

Съоръжения за защита от наводнения 

Дейностите по защита от наводнения включват изграждане и поддържане на 

защитни съоръжения – диги, корекции, съоръжения за регулиране на оттока, дънни 

прагове и др. Голямата част от тези съоръжения са изградени във втората половина на 

миналия век. БДУВДР издава  разрешителни за изграждане и ремонт на такива 

съоръжения - подпорни стени, корекции, диги, съоръжения за  регулиране на оттока, 

укрепителни дейности и др.  

Дейностите по защита от наводнения са приоритети за обществото. Съгласно 

издадените разрешителни, съоръжения за защита от наводнения са изграждани в много 

от определените Райони със значителен потенциален риск от наводнения.  

Местоположението на издадените разрешителни за изграждане и ремонт на 

съоръжения за защита от вредното въздействие на водите е показано на Карта № 19. От 

всички 256 повърхностни водни тела, 90 ВТ са засегнати от такива дейности (фигура 

6.1.4.4).  
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Фигура 6.1.4.4 Водни тела с разрешителни за защита от наводнения 

 

Изземване на наносни отложения  

Изземване на наносни отложения се извършва в места, където при естественото 

течение на реката са натрупани наноси, което би възпрепятствало преминаването на по-

големи водни количества. По този начин се цели осигуряване на нормалната проводимост 

на речните корита и съответно предотвратяване на разливането на реките извън 

естественото им легло.  

Изземване на наносни отложения се извършва и чрез драгирането на р.Дунав във 

връзка с осигуряване на условията за корабоплаване.  

Безконтролното и прекомерно изземване на баластра, или изземването й в 

неподходящи места води до увреждане на речното корито - издълбаване на дъното, 

промяна на профила на реката, подкопаване на бреговете и усилване на бреговата 

ерозия, т.е. предизвиква сериозно морфологично въздействие. Промяната в 

морфологията на реката води до деградация на речното легло не само на мястото на 

извличане, но и нагоре и надолу по течението й.  

Прекомерно изземване на баластра може да доведе понижаване на нивото на 

подземните води в терасите на реките в дадения участък.  

По отношение на биологичното разнообразие, въздействията са както пряко 

засягане на видове и местообитания в речните корита, така и непряко повлияване на  

крайречни местообитания поради промяна на водния режим. 
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Дейностите, свързани с изземване на наносни отложения, подлежа на 

разрешителен режим съгласно Закона за водите. Разрешителните за  река Дунав се 

издават от АППД. Министърът на ОСВ издава разрешителни за ползване на язовирите по 

Приложение 1 към ЗВ. За всички останали водни обекти в Дунавски РБУ разрешителните 

за изземване на наносни отложения се издават от БДУВДР   

Местоположението на издадените разрешителни е показано на Карта № 19. 

Както се вижда от картата, най-засегнати от дейности по изземване на баластра са 

долните течения на реките Искър и Вит, както и средното течение на реките Осъм и 

Янтра. Дейностите по изземване на наносни отложения се извършват и по р.Дунав Няма 

натиск от такава дейност в поречията на реките западно от река Огоста, Русенски Лом и 

Дунавските добруджански реки.   

40 от всикчите 256 водни тела в Дунавски район са повлияни от дейности по 

изземване на наносни отложения (фигура 6.1.4.5). 

 

Фигура 6.1.4.5 Водни тела с разрешителни за изземване на наносни отложения 

Предвид потенциалното негативно въздействие на дейностите за изземване на  

баластра, в ПУРБ за Дунавски район са въведени ограничителни мерки съгласно 

Становище по Екологична оценка на плана. Тези мерки включват забрани за извършване 

на такава дейност или за разширяване на съществуващи баластриери в зони от 

националната екологична мрежа Натура 2000, в които се срещат определени 

местообитания. Забрани и ограничения във връзка с изземването на баластра са 

въведени в ЗВ и в Наредбата за ползване на повърхностни води. БДУВДР се произнася 

със становища за допустимост спрямо ПУРБ и действащото законодателство за 

инвестиционни предложения за изземване на наносни отложения в хода на процедурата 
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по преценка на необходимостта от ОВОС, като в случаите на несъответствие с 

изискванията издава отрицателно становище 

Хидроморфологичен натиск от корабоплаване по р.Дунав 

Дейностите, които предизвикват хидроморфологичен натиск върху р.Дунав са 

свързани основно с осигуряване на условията за корабоплаване и поддържането на 

функцията на реката като транспортен коридор. 

Едно от основните направления на тази дейност е поддържане на 

корабоплавателния път, т.е.  необходимата дълбочина на речното корито  във всички 

участъци. Това се постига чрез драгажни  дейности, с които се отстраняват натрупани 

наносни отложения и се отстраняват плитчините, затрудняващи корабоплаването.  

Предвид трансграничния характер на реката, такива дейности се извършват съвместно с 

румънските компетентни органи. Тези дейности са в съответствие с решението на 

Европейската комисия за увеличаване на корабоплаването по р.Дунав, което е част от 

общата стратегия за развитие на региона. Независимо от това, изпълнението им  се 

съпровожда с извършване на  оценка на въздействието на тези дейности върху околната 

среда, вкл. върху водните екосистеми и с прилагането на редица мерки за смекчаване на 

негативното въздействие и за опазване на видовете.  

Корабоплаването по р.Дунав оказва морфологичен натиск и чрез дейностите по 

изграждане и реконструкция на пристанищните съоръжения. Извършването на строителни  

дейности и свързаните с тях брегоукрепителни дейности водят до изменение на 

естественото състояние на речните брегове и на крайречните местообитания.  

Към момента няма достатъчно данни от биологичен мониторинг за оценка на 

степента на влияние на корабоплаването върху екологичното състояние на р.Дунав. 

Както беше споменато по-горе, хидроморфологичният натиск върху водните обекти 

е резултат от физични модификации, причинени при реализацията на важни цели и 

дейности от социално-икономическото развитие на обществото. Тези дейности неизбежно 

ще съпътстват човешкото развитие. Целта на управлението на водите е да постигне 

баланс между устойчивото развитие на обществото и целите за опазване на околната 

среда и водите. Постигането на такъв баланс може да бъде реализирано само с общи 

целенасочени действия от страна на всички заинтересовани страни 

Влиянието на физичните модификации зависи от конкретните условия, при които 

се извършва дейността и използваните технологии. От тази гледна точка бъдещите 

действия трябва да бъдат насочени в следните направления: 
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 Ограничаване на дейности, когато съответната полза за обществото може 

да бъде постигната с други, по- природосъобразни средства 

 Използване на конструкции и технологии, които имат по-слабо негативно 

въздействие върху водите и водните екосистеми 

 Определяне на подходящи места за извършване на дейностите с оглед 

наличието на уязвими видове и местообитания 

 Прилагане на мерки за защита и възстановяване на засегнатите биологични 

видове 

 Прилагане на мерки за възстановяване на естественото състояние на 

участъци, които са засегнати от физични модификации и където вече не се 

извършва такава дейност.  

 

 

6.2. Установени проблеми  при управлението на подземните  води 

6.2.1.  Промени в качеството на подземните води 

Анализът на резултатите от мониторинга на подземните води на територията на 

Дунавския речен басейн показа като по-значими  замърсяванията  с нитрати, фосфати, 

амоний, желязо и манган. 

Като значими източници на замърсяване могат да бъдат определени всички 

съществуващи обекти, които е възможно да емитират замърсяващи вещества към 

подземните води. 

 Дифузно замърсяване от селскостопански дейности 

Голяма част от площите на подземните водни тела на територията на ДРБУ са 

заети от  обработваеми земи. Интензивното земеделие включва използванито на азот и 

фосфор съдържащи торове, необходими за развитието на културите. При обилни валежи,  

чрез инфилтрация  през почвения слой се повишават концентрациите на нитрати, нитрити 

и фосфати в подземните води. Повишени стойности на тези показатели са отчетени в 

мониторингови пунктове в телата с код: BG1G0000QAL001, BG1G0000QAL002, 

BG1G0000QAL011, BG1G0000QAL017, BG1G0000QAL019, BG1G0000QAL052, 

BG1G0000QPL025, BG1G0000QPL026, BG1G00000N2034, BG1G00000K1040, 

BG1G0000K1B041, BG1G0000TJK045, BG1G000K1AP043, BG1G000K1HB050. 
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 Дифузно замърсяване от населени места без или с частично 

изградена канализация 

Значим източник на замърсяване за подземните води са населените места без 

канализация, както и такива с частично изградена канализационна мрежа. Възможни 

емитирани замърсявания от този вид натиск към подземните води са повишените 

концентрации на амоний, нитрати и фосфати. Отклонения от нормите по тези показатели 

са регистрирани в пунктове от ПВТ с код: BG1G0000TJK045, BG1G00000NQ030, 

BG1G000K1HB050. 

 Точково замърсяване от Депа за отпадъци /сметища 

Депата за отпадъци най-общо могат да попаднат  в  една от групите: 

 Депа изградени съгласно Европейските изисквания, с изградени пунктове за 

мониторинг на състоянието  на подземните води и с издадени Комплексни 

разрешителни контролирани от РИОСВ; 

 Депа и сметища, които предстои да бъдат закрити и рекултивирани, 

неотговарящи на нормативните изисквания, потенциални източници на 

замърсявания, без изградени мониторингови пунктове за наблюдение на 

състоянието на подземните води; 

Нерегламентираните сметища и депа от втората група са значими замърсители, 

които емитират замърсяващи вещества от най - различен произход. Възможните 

замърсявания тук могат да бъдат широкоспектърна група: нитрати, амоний, фосфати, 

органични замърсители, метали и металоиди. 

Съгласно наличната към момента информация в БДУВДР най-голям брой депа 

попадащи върху разкритата площ на телата и оказващи значим натиск е отчетен в ПВТ с 

код  : BG1G00000N1035, BG1G0000K1b041, BG1G000K1HB050. 

 Точково замърсяване от индустрията 

Промишлеността е друг значим източник на замърсяване към подземните води. В 

зависимост от спецификата на производството, прилаганите технологии и използваните 

суровини и материали възможните замърсявания могат да бъдат от разнороден характер. 

Замърсяване от индустриалните производства към подземните води може да се получи 

вследствие от: 

 неправилно съхранение на суровини и материали; 

 разливи и течове; 
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 аварийни замърсявания; 

 нерегламентирано заустване на непречистени производствени отпадъчни 

води; 

Във всеки един от изброените случаи замърсителите чрез инфилтрация през 

почвения слой постъпват към подземните  води. 

 Точково замърсяване от ББ-кубове 

ББ кубовете са стомано бетонни контейнери за съхранение на пестициди и 

препарати за растителна защита. Възможни емитирани замърсители от тях могат да 

бъдат пестициди, нитрати, фосфати и амоний. 

 Точково замърсяване от ГПСОВ и заустване на битови отпадни 

води 

Значими замърсявания от отпадъчни води  се получава в случаите на: 

 директно заустване на непречистени отпадъчни води; 

 неефективно работещи ГПСОВ; 

 аварии в канализационната мрежа; 

Възможни замърсители от този вид натиск са: амоний, нитрати, фосфати, ПАВ, 

феноли, органични замърсители. 

 Точково замърсяване от мини/кариери, рудници 

Добивът на подземни богатства е дейност, която представлява риск за подземните 

води, тъй като в процеса на работа се отстраняват горележащите покривни пластове и 

подземните води стават по достъпни и по уязвими към замърсяване.Този натиск генерира 

замърсявания с нефтопродукти, въглерод-съдържащи органични съединения и някой 

метали. 

 Други замърсявания 

В някой от ПВТ на територията на БДУВДР са установени по-високи стойности на  

показателите желязо и манган във водните проби в сравнение със стандарта за качество. 

На основание научни разработки и експериментални изследвания имаме основание да 

твърдим, че повишените стойности на желязото и мангана в подземните води не се 

дължат на  замърсяване, а на субективни фактори и природен произход. 

Установено е, че причина за високите стойности на желязото в голяма част от 

пробите от подземните води се дължи на корозия на обсадната колона. Отклонения по 
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показател желязо е отчетено в мониторингови пунктове от ПВТ с код: BG1G00000NQ029, 

BG1G000000N049, BG1G0000J3K051. 

Установено е и превишение на манган в ПВТ с код BG1G0000QAL009, 

BG1G0000QAL022, BG1G00000NQ030, BG1G00000NQ031, BG1G000000N033. На база 

научни разработки и опитни експериментални обследвания е доказано, че високите 

стойности на мангана се дължат на природен произход. Установени са три случая на 

природния произход на мангана в подземните води: 

А) Извличането му от манганосъдържащи минерали в скали характерни за 

България като Пиролузит, Псиломелан, Хосманит, Родонит, Родохрозит, Браунит; 

B)  Разтварянето на  различни манганови съединения, натрупани в седиментите на 

скали и в кватернерните отложения в процеса на утаяването им; 

C)  Смесен тип, при който повишените концентрации на манган са резултат от 

природни причини и в резултат от антропогенен натиск; 

  Телата в БДУВДР за които данните от мониторинга са показали висок манган с  

доказан природен произход, след експертен анализ са причислени към всеки един от 

трите случая по следния начин: 

 - към случай А) попадат ПВТ с код : BG1G0000QAL022, BG1G00000NQ031; 

 - към случай B) попадат ПВТ с код : BG1G0000QAL009; 

 - към случай C) попадат ПВТ с код : BG1G00000NQ030, BG1G000000N033; 

Необходимо е в бъдеще да продължат допълнителните проучвания за доказване 

произхода на желязото и мангана в районите с високо съдържание в подземните води. 

Основните проблеми свързани с източниците на  замърсяване на подземни води  в 

БДУВДР са: 

 Неспазването на добрите селскостопански практики, свързано с 

неконтролираното торене; 

 Неизградена или недостатъчно изградена и амортизирана канализационна 

мрежа в голяма част от малките населени места ; 

 Неефективно работещи ПСОВ; 

 Рекултивирането на стари депа и нерегламентирани сметища съгласно 

нормативните изисквания; 
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 Индустриални производства без/недостатъчно изградени пречиствателни 

съоръжения и неприлагащи най-добрите налични техники; 

 

6.2.2.  Промени в количество на подземните води 

 

Основни понятия, свързани с количественото определяне на състоянието на 

подземните водни тела (ПВТ) и проблемите  е свързано с определянето на: 

 естествените и разполагаемите ресурси на подземните водни тела, 

включително връзката подземни-повърхностни води; 

 натиска на подземните водни тела от водочерпене, включително от 

черпенето на вода от кладенците за собствени потребности на гражданите; 

 въздействията върху подземните водни тела, включително върху нивата на 

подземните води, дебитите на извори, привличане на солени или замърсени 

води и рисковете те да не постигнат добро състояние; 

Тези основни понятия/параметри, свързани с определяне на количественото 

състояние на ПВТ са обяснени подробно в т. 3.3.3. 

С изпълнението на изискванията на Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, 

ползване и опазване на подземните води, от 2013 г. в БДУВДР ежемесечно се определят 

свободните водни количества по подземни водни тела, което е основа за извършване на 

преценка на заявените водовземания с наличните водни количества. 

Това доведе до откази за издаване на разрешителни от ПВТ и отрицателни 

становища по инвестиционните предложения. 
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Фигура 5.2.2.1 Свободни месечни водни количества на ПВТ с отрицателен баланс през 2013г. 

 

 

При определяне на свободните месечни водни количества на ПВТ  през 2013г.  с 

отрицателен баланс се получиха 13 броя ПВТ. 

Във връзка с освобождаване на водни количества и недопускане на отрицателен 

месечен баланс на ПВТ беше извършено и продължава да се извършва преразглеждане 

на издадените разрешителни за водовземане от подземни води и отнемане изцяло или 

частично на водни количества. Определените свободни водни количества по месеци през 

2013 и 2014г. са визуализирани на фигури 5.2.2.1 и 5.2.2.2. 
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Фигура 5.2.2.2 Свободни месечни водни количества на ПВТ с отрицателен баланс през 2014г. 

 

В резултат от извършените дейности през периода 2013 – 2014г. се подобри 

количественото състояние на 4 броя ПВТ и към настоящия момент с отрицателен месечен 

баланс са 9 броя ПВТ. 

Препоръките и средствата за решаване за възникналия сериозен проблем в 

количественото състояние на ПВТ са следните: 

 Събиране на надеждна информация за черпените водни количества за всяко 

ПВТ. Това може да се постигне чрез изпълнение на условията в издадените 

разрешителни за монтиране на водомерни устройства на устието на всяко 

водовземно съоръжение за измерване на действително черпените водни 

количества от всяко ПВТ. Контрол за монтиране на водомери по издадените 

разрешителни; 

 Събиране на надеждна информация за нивата на водите за всяко ПВТ. Това 

може да се постигне единствено чрез достатъчен брой мониторингови пунктове 

за измерване на нива; 

 Достоверно определяне на необходимото водно количество за всяко ПВТ за 

осигуряване на водните количества за повърхностните води и поддържане на 

екосистемите за свързаните ПВТ с повърхностните. Необходимо е да се оцени 
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приносът на подземните води в неизпълнението за повърхностните. Т.е. 

необходима е надеждна информация за връзката на подземните води с 

повърхностните – определяне на естествените връзки и значителни ли са 

въздействията от водочерпенето от ПВТ за непостигане на добро състояние на 

повърхностните. Това може да се постигне чрез съответна  методика. 

 Преразглеждане и частично отнемане на разрешеното водовземане по 

издадените разрешителни за водовземане от подземни води с водни 

количества по-големи от необходимите, както и отнемане изцяло на издадените 

разрешителни, по които не се извършва водовземане; 

 Надеждна информация за необходимото водно количество за сухоземните 

екосистеми, зависими от подземните води и точното определяне на 

местоположението на екосистемите спрямо ПВТ. Необходимо е за поддържане 

на фиксирано ниво на подземните води и за получаване на информация за 

нивото да се предвидят пунктове за мониторинг за наблюдение на нивото в 

района на сухоземните екосистеми, с цел недопускане на спадане на водното 

ниво под допустимия минимум и с цел ограничаване на водовземанията в 

района; 

 Прецизиране на нормативните изисквания. 

 
 
 
 

6.3. Наводнения 

 

Промените в климата засягат всички региони на Европа, причинявайки 

имуществени щети на десетки милиони жители на континента. Според последния доклад 

на Европейската агенция по околна среда, тези щети тепърва ще нарастват в бъдеще. 

Докладът, озаглавен „Промените в климата, последствията и уязвимостта на 

Европа през 2012 г.―, установява, че се наблюдават по-високи средни температури из 

цяла Европа, както и намаляване обема на валежите в южните и повишаването им в 

северните региони на континента. 

Констатациите за България в издадената от БАН под редакцията на проф. дфн 

Веселин Александров брошура „Климатични промени― (октомври, 2010г.), за България са: 

 От края на 1970-те се наблюдава тенденция към затопляне. 

 През втората половина на XX-ти в. зимите са по-меки. 
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  18 от последните 21 години след 1989г. са с положителни аномалии на 

средната годишна температура на въздуха спрямо климатичната норма на 

базисния период 1961 - 1990г. 

  Средната годишна температура през 2009г. е с 1.2°C над климатичната 

норма. Това е поредната 12-та година с температури по-високи от обичайните 

за страната. 

 Периодите на засушаване са били най-дълги през 1940-те години и 

последните две десетилетия на XX-ти век. Най-значителните суши са били 

през 1945 и 2000г. 

  Валежите  показват  тенденция  към  спадане  в  края  на  миналото 

столетие. 

  След  средата  на  1990-те  години  годишните  валежи  показват тенденция 

към повишение в повечето райони 

 През  последните  години  се  увеличава  честотата  на  екстремните 

метеорологични и климатични явления: 

 Има значително увеличение на средния брой дни с денонощни суми на 

валежите над 100 мм - с около 30% за периода 1991-2007г. спрямо 

базисния перид 1961-1990г. 

 Въпреки  намалението  на  броя  на  станциите,  в  периода 1991-2007г.  

се  наблюдава  увеличение  на  регистрираните  в метеорологичната 

мрежа случаи с проливни валежи.  

  През  последните  години  има  тенденция  към  зачестяване на  случаите  

с  типично  пролетно-летен  тип  конвективна  облачност с валежи от 

дъжд, гръмотевични бури и понякога с валежи от град през зимни месеци 

като януари и февруари. 

 Наблюдава  се  увеличена  честота  на  средния  брой  дни  с 

гръмотевични  бури  и  градушки  в  по-хладни  десетдневия през  април  

и  септември  през  периода  1991-2006г.  спрямо същите за базисния 

период 1961-1990г. 

На фигура 6.3.1 по-долу е показано сравнение  на  средния брой дни с валеж над 

60 мм/24ч. за периода 1991-2007г. спрямо базисния 1961-1990г. (Източник: Брошура 

„Климатични промени“, изд. на БАН, 2010)  за административните региони  в България.   
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Фигура 6.3.1  

Екстремални метеорологични явления като топлинни вълни, наводнения и суши 

причиняват все по-скъпи щети из Европа през последните години. Въпреки, че са 

необходими повече доказателства за установяване влиянието на промените в климата 

върху този тренд, повишаващата се човешка дейност играе съществена роля. Бъдещите 

климатични промени се очаква да подсилят уязвимостта на Европа, тъй като екстремните 

метео-събития ще стават все по-чести и интензивни. 

Настъпилите в последните години  наводнения са проявление на такива екстремни 

метеорологични явления в България. 

Наводненията са естествени природни явления, които не могат да бъдат 

избегнати. За нашата страна те се определят най-значимото природно бедствие, нанесло 

щети за стотици милиони левове само през последните няколко години.  

Наред с пораженията, които нанасят, наводненията като естествен природен 

феномен играят важна роля за поддържане на баланса в природата. Те са важен 

екологичен фактор за поддържане на  водните екосистеми. 

За разлика от другите природни бедствия наводненията се поддават в значителна 

степен на прогнозиране както по отношение на възникването и разпространението им, 

така и по отношение на възможните последици. Независимо, че те са естествени явления, 

появата им в голяма степен се повлиява от човешката дейност и намесата на човека в 

природните  процеси. Изследванията показват, че рискът от наводнения се увеличава 

като следствие от изменението на климата и от интензивното социално-икономическо 

развитие. Нанесените щети от наводнения през последните години са показател, че 
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обществото не е достатъчно подготвено да се противопостави на този нарастващ риск. 

Констатира се, че прилаганите дейности по защита от наводнения не са достатъчни и е 

необходимо да се премине към политика на цялостно управление на риска  от наводнения 

в условията на „съвместно съществуване‖ с наводненията. Целта е да се постигне 

намаляване на бъдещия риск чрез проучване, оценка и въздействие върху всички 

фактори, влияещи върху появата на наводненията и значимостта на последиците им 

върху човешкото здраве, стопанската дейност и околната среда. 

В изпълнение на разпоредбите на ЗВ, който въвежда в българското 

законодателство изискванията на европейката Директива за наводненията, БДУВДР 

извърши Предварителна оценка на риска от наводнения (ПОРН). Задачата на ПОРН е на 

база наличната информация да се извърши оценка на потенциалния бъдещ риск от 

наводнения в РБУ по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната 

среда и културно историческото наследство 

 За изготвяне на ПОРН беше използвана: Информация за минали наводнения, 

набрана чрез анкетиране на Общините на територията на Дунавски басейн; Информация, 

налична в БДУВДР  -  текстова информация и ГИС данни; Информация от други държавни 

институции с компетенции по защита от наводнения; Информация от литературни 

източници. 

За целите на ПОРН беше набрана и обработена информация за 744 минали  

наводнения на територията на ДРБУ, регистрирани в 336 отделни населени места. От тях 

601 наводнения бяха оценени като значими съгласно приетите критерии (фигура 6.3.2).  

 

Фигура 6.3.2 Значими минали наводнения в БДУВДР 
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Като следваща стъпка беше извършена допълнителна обработка на 

информацията за миналите наводнения при което отделните наводнения бяха групирани 

като „събития― според времето и причината за настъпване на наводнението (напр.  

наводненията в няколко населени места по течението на дадена река, които са настъпили 

едновременно или последователно в един и същ времеви период и по еднаква причина – 

силен дъжд или повишаване на нивото, се определят като едно „събитие―). В резултат на 

този анализ бяха определени 391 значими минали събития на наводнения (фигура 6.3.3).  

 

 
 

Фигура 6.3.3 Значими събития на наводнения в БДУВДР 

Във връзка с оценката на потенциалния бъдещ риск от наводнения бяха 

изследвани 163 участъка, като беше моделирано потенциално бъдещо наводнение в 138 

участъка; а за 26 участъка  са анализирани значими минали наводнение с цел оценка на 

потенциалните негативни последици при бъдещо повторение. 

Потенциалните наводнения във всички изследвани 163 участъка са оценени като 

значими. 

 Анализът на  миналите наводнения показва, че при 331 от всичките 391 значими 

събития източник на наводненията е обилен дъжд. Заливане поради повишаване на 

речното ниво е настъпило при 151 от събитията. Наводняване поради повишаване на 

нивото на подземните води е настъпило при 13 от регистрираните събития. При 100 от 

събитията причината е комбинирана (дъжд, повишаване на нивото и/или подземни води). 

При 5 от събития  се наблюдават и трите фактора.  
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Съгласно набраната информация, в миналите  наводнения (от началото на 

миналия век до 2011г вкл.) са загинали  88 човека, като 68 от жертвите са загинали в 

наводнения преди 1950г. От 2000г. до 2011г. са регистрирани 12 жертви в 3 наводнения 

(1наводнение с 2 жертви през 2005г. и 2 наводнения  /1+9 жертви/ през 2007г.). Основните 

стопански щети от наводненията са:  повредено имущество, повредени и частично 

разрушени  жилищни сгради и стопански постройки, засегнати улици,  пътища, мостове.   

На база резултатите от ПОРН и на основание с чл. 146г от ЗВ бяха  определени 

райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), за които предстои да 

бъдат изготвени детайлни карти на заплахата и на риска от наводнения. РЗПРН в 

Дунавски район са определени съгласно „Критерии и методи за определянеи 

класифициране на риска и определяне на РЗПРН‖, утвърдени през м.януари 2013г. от 

Министъра на ОСВ. 

Определянето на РЗПРН беше извършено от външен изпълнител чрез сключен 

договор за възлагане в рамките на Проект „Разработване на Планове за управление на 

риска от наводнения‖, финансиран по процедура за директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG161PO005 /12/1.20/02/29 по Приоритетна ос 1 на 

ОПОС 2007 – 2013г. В резултат на изпълнението беше изготвен проект на РЗПРН, който 

включваше 52 бр. проектни РЗПРН, класифицирани в три степени на риск - нисък, среден 

и висок. Оценката на р.Дунав не беше включена в предмета на договора за определяне на 

РЗПРН, тъй като с решение на група «Защита от наводнения» на Международната 

комисия за защита на река Дунав (МКОРД) цялото течение на р.Дунав е определено като 

район със значителен потенциален риск от наводнения, за който бяха изготвени карти на 

заплахата и на риска от наводнения в рамките на международния проект 

―DanubeFloodrisk‖ (2009-2012г.).  

След проведени консултации с обществеността в БДУВДР постъпиха 

допълнителни данни за минали наводнения и щетите от тях, както и редица становища, 

мнения и препоръки по определянето на районите. Събраната допълнителна информация 

бе обработена и оценена чрез прилагане на правилата и критериите съгласно 

Методиката, като в резултат беше  изготвен финален вариант на РЗПРН в Дунавски РБУ. 

Финалният вариант на РЗПРН съдържа 26 бр райони, определени със степен на риск 

„висок” и „среден‖ (вкл. р.Дунав) с обща дължина 1254.5 км, които са разпределени по 

поречия както следва:  

 Поречия на Реки западно от река Огоста - 1бр.; 

 Поречие на река Огоста - 4 бр.; 

 Поречие на река Искър – 4 бр.; 
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 Поречие на река Вит - 1 бр.; 

 Поречие на река Осъм – 4 бр.; 

 Поречие на река Янтра – 8 бр.; 

 Поречие на река Русенски Лом – 3 бр.; 

 Поречие на река Дунав – 1 бр. 

 

РЗПРН в Дунавски РБУ са определени със Заповед № 88/21.08.2013г. на 

Директора на БДУВДР и са утвърдени със Заповед № РДД 744/01.10.2013г на Министъра 

на ОСВ. Подробна информация за РЗПРН е публикувано на интернет страницата на 

ВДУВДР. 

Наводненията през 2014г., които взеха човешки жертви и нанесоха големи щети на 

населението и икономиката потвърждават значимостта на проблема и необходимостта от 

предприемане на целенасочени и адекватни мерки за предотвратяване или снижаване на 

негативните последици от тези природни явления. Всички наводнения са причинени от 

поройни дъждове. Голяма част от наводненията през 2014г. възникнаха в и/или засегнаха  

места, които попадат в РЗПРН: 

 

Период на 

настъпване 
Засегнати населени места РЗПРН Забележка: 

Април 2014 Габрово  BG1_APSFR_YN_031 Висок риск 

Май  2014 Раданово (В.Търновско)  BG1_APSFR_YN_011 Висок риск 

Юни 2014 Добрич BG1_APSFR_DJ_191 Нисък риск (проектен РЗПРН) 

Юни 2014 

Килифарево, 

Дебелец,Първомайци 

В.Търново 

BG1_APSFR_YN_023 Висок риск 

Юни 2014 Дряново BG1_APSFR_YN_102 Нисък риск (проектен РЗПРН) 

Август 2014 Мизия , Крушовица BG1_APSFR_OG_011 Висок риск 

Август 2014 Бяла Слатина  BG1_APSFR_OG_013 Среден риск 

Август 2014 
Своге,Батулия, Реброво, 

Владо Тричков;  

BG1_APSFR_IS_033 
BG1_APSFR_IS_041 

Висок риск 

Сепември 2014 Берковица BG1_APSFR_OG_061 Висок риск 
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Управлението на риска от наводнения е предмет на самостоятелен План, съгл. ЗВ 

– План за  управление на риска от наводнения (ПУРН).  

Извършването на ПОРН и определянето на РЗПРН са първите етапи от 

разработването на ПУРН. Следващата стъпка е да се изготвят карти на заплахата и на 

риска от наводнения за така определените РЗПРН, след което ще се разработи 

Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения. 

Изпълнението на дейностите по съставяне на картите на заплаха от наводнения и 

картите на риска от наводнения изисква специфични познания и практически опит за 

извършване на геодезични измервания, хидроложки проучвания, хидравлично 

моделиране, анализи, оценки и работа в ГИС среда, създаване на геобази данни и др. 

БДУВДР не разполага с необходимият експертен капацитет за изпълнение на тези 

дейности.За осигуряване на необходимата научнопрактическа подкрепа и подпомагане на 

Басейновите дирекции при изготвяне на ПУРН е разработен Проект „Разработване на 

планове за управление на риска от наводнения‖, финансиран по Процедура за директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO005/12/1.20/02/29 по 

Приоритетна ос 1 на ОПОС 2007 - 2013 г., по който  БДУВДР е бенефициент. Картите на 

заплахата и на риска от наводнения ще бъдат възложени на външен изпълнител чрез 

открита процедура съгл. Закона за обществените поръчки (ЗОП). В рамките на проекта се 

изпълнява и дейност за разработване на Национален каталог от мерки, за целите на 

Програмата от мерки към ПУРН.  

Важен елемент при разработването на ПУРН е да се осигури възможна най-добра 

съвместимост с целите на управлението на водите съгласно ПУРБ, така че мерките за 

защита от наводнения да не оказват значителен негативен ефект върху състоянието на 

водите.  

 
 

6.4. Други потенциални проблеми  

 

Дунавски район за басейново управление е част от международния басейн на 

р.Дунав. БДУВДР активно участва в дейностите по  интегрирано управление на водите на 

басейново ниво, които се осъществяват под координацията на МКОРД. Представителите 

на БДУВДР в експертните групи към МКОРД участват в разработването на Плана за 

управление на басейна на река Дунав (DRBMP), в идентифицирането на проблеми при 

управлението на водите на басейново ниво и в разработването на програми и мерки, 

насочени към преодоляване на тези проблеми. При управлението на водите в 
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българската територия от Дунавски басейн БДУВДР се съобразява с общите цели на 

управление в Международния басейн и се стреми да прилага мерки в съответствие с 

общите политики на басейново ниво. Следвайки този принцип, и през настоящия втория 

цикъл на управление БДУВДР поставя на вниманието си и въпроси, които са определени  

като съществени за Международния Дунавски басейн, независимо че те не са изрично 

идентифицирани като значими проблеми на ниво район за басейново управление, а 

именно:    

 Интеграция с другите секторни политики  

От съществена важност за успешното управление на водите в Дунавски басейн е 

интегрирането на дейностите по управление с политиките по корабоплаване, 

хидроенергетика (ВЕЦ) и селско стопанство. Тези дейности имат  пряка връзка с 

идентифицираните значими проблеми при управлението на водите както в 

международния Дунавски басейн, така и в нашия Дунавски район за басейново 

управление. Дейностите по корабоплаване са свързани с хидроморфологичните 

проблеми за р.Дунав. ВЕЦ също са източници на съществен хидроморфологичен натиск и 

въздействие. Селско-стопанските дейности са най-значимия източник на замърсители на 

водите. Особено важна е интеграцията с политиките по защита от наводнения и 

координацията при разработване на ПУРБ и ПУРН.  

 Инвазивни неместни  видове 

В първия план за управление на Дунавски басейн (DRBMP) е констатирано, че 

Дунавски басейн е силно уязвим към инвазивни видове поради директната връзка с други 

големи водни тела (т.нар. южен инвазивен коридор, свързващ Черно море и Северно 

море чрез канала Дунав/Майн/Рейн). Установено е, че р.Дунав е изложена на интензивна 

колонизация от инвазивни видове и разпространенето им както в северозападна, така и в 

югоиточна посока. Резултатите от Съвместното проучване на р.Дунав (JDS 2) показват, че 

инвазивните видове се очертават като важен проблем за р.Дунав, и тяхното бъдещо 

изучаване, класификация и анализ е от съществено зачение за ефективното управление 

на басейново ниво.  

 Опазване на есетровите риби 

Есетрите са определени като най-важен вид за Дунавски басейн и са ценен 

индикатор за състоянието на водите и на водните екосистеми. За съжаление днес 

есетровите риби са сериозно застрашени от изчезване по различни причини (прекомерен 

улов, възпрепятстване на миграцията, загуба на местообитания и на места за 

размножаване поради строителни и други дейности по бреговете и др.). В българския 
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участък на р.Дунав все още се срещат жизнеспособни популации от диви есетрови риби, 

но предвид настоящото състояние са небходими спешни мерки, за да се спре 

намаляването и да се предотврати изчезването на този вид. 

 Недостиг на вода и засушаване 

Не  всички държави в Дунавски басейн  идентифицират този въпрос като сериозен 

на този  етап, но в  някои страни той е идентифициран като значим проблем, поради което 

е предмет на внимание на басейново ниво. Значимостта на проблема се подсилва и във 

връзка с тенденциите при изменение на климата. Главните сектори, които се очаква първи 

да бъдат повлияни са земеделие, биоразнообразие, енергетика, корабоплаване, 

обществено водоснабдяване и в тази връзка вече се прилагат специфични мерки. На този 

етап съвместните действия на басейново ниво са насочени основно към обмяната на 

информация и на добри практики  в контекста на общата стратегия за  адаптиране към 

климатичните изменения.   

 Адаптиране към климатичните изменения  

В края на 2012г. беше приета Стратегия на МКОРД за адаптиране към 

климатичните изменения. Стратегията прави преглед на възможните сценарии  за 

климатични изменения в Дунавски басейн и очакваното въздействие върху водите.  

Стратегията очертава насоки за бъдещи интегрирани действия на басейново ниво, като 

прави преглед и на възможни адаптационни мерки. Тъй като климатичните изменения 

касаят всички аспекти на управлението на водите, адаптирането към тях е въпрос, който 

следва да се има предвид при решаването на всеки от идентифицираните значими 

проблеми при управлението на водите.   

 

7. УЧАСТИЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА И СЛЕДВАЩИ СТЪПКИ  

7.1. Участие на обществеността 

Като основен компонент на околната среда, водата е  жизненоважен ресурс, 

осигуряващ  съществуването на всеки организъм на Земята и устойчивото развитие на 

човешкото общество като цяло. Стратегическата роля на водата като ключов ресурс за 

бита и за всички сектори на икономиката все повече нараства.  

 Осигуряването на вода в достатъчно количество и с необходимото качество е 

основната цел на управлението на водите. Това управление обаче не може да бъде 

отговорност само на отделни администрации. Състоянието на водата, нейното качество, 

количество и достъпност е въпрос, който касае всички нас и трябва да бъде грижа и 

отговорност на  цялото  общество.  
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След обстоен анализ БУВДР идентифицира основните проблеми, които са 

свързани с управлението на водите в Дунавски район. Преодоляването на тези 

проблемите и постигането на поставените цели е задача, която може да бъде решена 

единствено с общи целенасочени действия на всички, които по един или друг начин са 

участници в този процес и на цялата общественост.  

Ето защо БДУВДР предоставя извършения анализ и идентифицираните проблеми 

на вниманието на всички заинтересовани страни за запознаване, мнение и предложения. 

Документът и всички приложения към него са публикувани на интернет страницата на 

Дирекцията.  

След публикуването на настоящия документ предстои шестмесечен период на 

консултации . В процеса на консултации БДУВДР  ще  използват различни форми,  за да 

обсъди поставените въпроси с различни целеви групи и с широката общественост. Целта 

е чрез дискусия и обмяна на мнения да се формулират конкретните измерения на тези 

проблеми по места, да се обсъдят възможностите за решаването им, вкл. да получим 

конкретни предложения. Всеки гражданин, организация и институция са свободни да 

предоставя мнението си в предпочитана от тях форма – чрез писма, по електронна поща 

или лично в директни  срещи с експерти от БДУВДР.  

Разчитаме чрез този  процес на консултации и диалог заедно да намерим най-

добрите решения за устойчивото управление на водите в Дунавски район, като елемент 

от устойчивото развитие на обществото като цяло 

7.2. Предстоящи дейности 

Идентифицираните значими проблеми при управление на водите са отправна 

точка за  актуализация на Програмата от мерки, която  ще бъде изпълнявана през 

следващия цикъл на управление. В програмата ще бъдат включени мерки, насочени към 

преодоляване на всеки от идентифицираните проблеми и към подобряването на 

състоянието на водите.  

С оглед определяне на изпълними, адекватни и достатъчно  ефективни мерки, при 

изготвянето на актуализираната Програма ще бъдат взети предвид получените в процеса 

на консултации мнения и предложения.  

Проектът на програмата от мерки също ще бъде предоставен за обществени 

консултации. След приключване на консултации ще бъде изготвен и окончаелен вариант 

на актуализирания ПУРБ ( 2016-2021г.). 


	Titul_SWMI_2.PDF
	Document

