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Приложение 2.1.3 

Обобщена справка за обхвата и източника на използваната информация, при преглед на натиска  
върху повърхностните и подземните води 

 

Движеща 

сила/Източник 

на натиск 

Вид натиск Обхват на 

информацията 

Източник на информация Ниво на информацията от 

източника 

Урбанизация Канализационна мрежа 

(КМ)/Градски 

пречиствателни станции за 

отпадъчни води (ГПСОВ) над 

2000 е.ж. 

Агломерации с над 2 000 

ЕЖ  

Докладване 2012г. по Директива 

91/271/EС за ГПСОВ/БДУВДР/ИАОС 

(издадени разрешителни) 

географски координати с 

точките на зауствания за 

агломерациите с КМ или 

ГПСОВ  

Урбанизация Неизградена 

канализационна мрежа (КМ) 

Степен на неизграденост 

на канализационните 

мрежи в агломерациите с 

над 2 000 ЕЖ 

Докладване 2012г. по Директива 

91/271/EС за ГПСОВ 

агломерации 

 

Урбанизация Заустване на Битови 

отпадъчни води от 

КМ/ГПСОВ под и над 2000 

е.ж./Локални пречиствателни 

станции за отпадъчни води 

(ЛПСОВ) 

Емитери на Битови 

отпадъчни води  

БДУВДР/ИАОС (издадени 

разрешителни)/Докладване 2012г. по 

Директива 91/271/EС за ГПСОВ 

географски координати с 

точките на зауствания за 

населените 

места/агломерациите с КМ 

или ГПСОВ  

Урбанизация Заустване на Битови 

отпадъчни води от населени 

места с над 10 000е.ж. 

Чуствителна зона Заповед за определяне на чувствителни 

зони във водни обекти 

описание на 

водоприемниците 
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Движеща 

сила/Източник 

на натиск 

Вид натиск Обхват на 

информацията 

Източник на информация Ниво на информацията от 

източника 

Урбанизация/ 

Промишленост 

Заустване на Промишлени 

или смесени (промишлени и 

битови) отпадъчни води по 

Закона за водите (ЗВ) 

Емитери на Промишлени 

отпадъчни води, с 

разрешителни по Закона 

за водите 

БДУВДР (издадени разрешителни) географски координати с 

точките на зауствания на  

емитерите 

Промишленост/

Селско 

стопанство/ 

Урбанизация 

Промишлени площадки и 

Заустване на промишлени 

или смесени (промишлени и 

битови) отпадъчни води с 

комплексно разрешително 

(КР) 

Промишлени площадки и 

Емитери на промишлени 

отпадъчни води, с 

разрешителни по Закона 

за опазване на околната 

среда 

ИАОС/БДУВДР (регистър на КР) географски координати с 

точките на зауствания на  

емитерите 

 

Урбанизация/ 

Промишленост/

Селско 

стопанство 

Заустване на отпадъчни 

води от Площадки за 

депониране на отпадъци  

Обект ИАОС/БДУВ географски координати с 

точките на зауствания на  

емитерите 

 

Селско 

стопанство 

Селско стопанство 

(земеделие) 

 

Използвана земеделска 

площ (ИЗП)  във 

водосборната площ на 

повърхностното водно 

тяло. 

МЗХ - Доклад "Преброяване на 

земеделските стопанства през 2010г." 

общини  
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Движеща 

сила/Източник 

на натиск 

Вид натиск Обхват на 

информацията 

Източник на информация Ниво на информацията от 

източника 

Селско 

стопанство 

Селско стопанство 

(земеделие) 

 

Дял на ИЗП, върху която 

са приложени торове във 

водосбора на 

повърхностното водно 

тяло;. 

Доклад "Преброяване на земеделските 

стопанства през 2010г." 

общини 

Селско 

стопанство 

Селско стопанство 

(земеделие) 

 

Дял на ИЗП, върху която 

са внасяни препарати за 

растителна защита във 

водосбора на 

повърхностното водно 

тяло 

МЗХ - Доклад "Преброяване на 

земеделските стопанства през 2010г." 

общини 

Селско 

стопанство 

Селско стопанство 

(животновъдство) 

Стопанства 

(разпределение на 

стопанствата по видове и 

категории животни) 

МЗХ - Доклад "Преброяване на 

земеделските стопанства през 2010г." 

общини 
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Движеща 

сила/Източник 

на натиск 

Вид натиск Обхват на 

информацията 

Източник на информация Ниво на информацията от 

източника 

Урбанизация/ 

Промишленост/

Селско 

стопанство/ 

Горско 

стопанство 

Ползване на земята 

(земеползване) 

Урбанизирана територия 

Промишлена територия 

 /Земеделска територия 

/Горска територия /Други 

видове земеползване  

Проект „Корине земно покритие“  

(Corine Land Cover 2006) 

номенклатура от Corine 

Land Cover 2006 

Селско 

стопанство 

Селско стопанство 

(земеделие) 

Нитратно уязвима зона, в 

която земеделската 

дейност води до риск за 

замърсяване на водите с 

нитрати 

Заповед за определяне на нитратно 

уязвимите зони  

Подземни и повърхностни 

водни тела, които са 

замърсени или са 

застрашени от 

замърсяване с нитрати от 

земеделски източници; 

Списък на общините, чиито 

територии  или части от тях 

попадат в уязвимата зона 

по надморска височина 

Урбанизация/ 

Промишленост 

Депа за отпадъци Промишлени 

депа/Общински депа 

(неотговарящо на 

екологичните изисквания) 

ИАОС/РИОСВ землище на населено 

място 
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Движеща 

сила/Източник 

на натиск 

Вид натиск Обхват на 

информацията 

Източник на информация Ниво на информацията от 

източника 

Селско 

стопанство 

Земеделие Складове за пестициди  ИАОС землище на населено 

място 

Промишленост Добив на подземни 

богатства 

Групи подземни богатства 

-  Неметални полезни 

изкопаеми-индустриални 

минерали/Метални 

полезни изкопаеми/Нефт 

и газ/Скално-облицовъчни 

материали/Строителни 

материали/Твърди горива 

Проект „Интегрирано управление на 

водите в Република България”, 

реализиран от Правителството на 

Япония чрез Японската Агенция за 

международно сътрудничество (JIСA) 

номенклатура от JIСA 

Промишленост Концесии за Добив на 

подземни богатства 

Концесии по групи 

подземни богатства -  

Индустриални 

минерали/Метални 

полезни изкопаеми/Нефт 

и природен газ/Скално-

облицовъчни 

материали/Строителни 

материали/Твърди горива 

МИЕ географски координати на 

концесионни площи за 

добив на подземни 

богатства 
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Движеща 

сила/Източник 

на натиск 

Вид натиск Обхват на 

информацията 

Източник на информация Ниво на информацията от 

източника 

Промишленост Отглеждане на Аквакултури Обект БДУВДР (издадени разрешителни) географски координати на 

обекта 

Урбанизация/ 

Промишленост/

Селско 

стопанство 

Ерозия Податливост на ерозията 

- 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/Средна до 

силна податливост на 

ерозиране/Много силна 

податливост на ерозиране  

JICA проект номенклатура от JIСA 

Други Наводнения  Защита от наводнения - 

Район със значителен 

потенциален риск от 

РЗПРН определени със Заповед 

№88/21.08.2013 г. на Директора на 

БДУВДР и утвърдени със Заповед РД-

географски координати на 

РЗПРН 
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Движеща 

сила/Източник 

на натиск 

Вид натиск Обхват на 

информацията 

Източник на информация Ниво на информацията от 

източника 

наводнения (РЗПРН) 744/01.10.2013 г. на МОСВ 

Урбанизация/ 

Промишленост/

Селско 

стопанство 

Водовземане за Напояване, 

Обществено питейно-битово 

водоснабдяване, 

Промишлени нужди (без 

охлаждане), Охлаждане в 

енергетиката, Мини и 

кариери, Рибни стопанства, 

Производство на 

електрическа енергия, други 

нужди/цели  

Обект БДУВДР (издадени разрешителни) 

 

МЗХ 

географски координати на 

обекта 

Проведено проучване на 

предвижданите от 

земеделците водни 

количества за напояване на 

индивидуални стопанства в 

следващите 5 години 

Урбанизация/ 

Промишленост/

Селско 

стопанство 

Изменения на речното легло 

(канал, диги, 

корекции/изправяне) за 

Защита от наводнения, 

Селското стопанство, 

Навигация/Корабоплаване, 

други нужди/цели   

ХТС БДУВДР (издадени разрешителни) географски координати на 

обекта 
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Движеща 

сила/Източник 

на натиск 

Вид натиск Обхват на 

информацията 

Източник на информация Ниво на информацията от 

източника 

Урбанизация/ 

Промишленост/

Селско 

стопанство 

Използване на 

повърхностните води за 

изграждане на 

Хидроенергийни язовири, 

Язовири за защита от 

наводнения, Язовири за 

обществено питейно 

водоснабдяване,  Язовири за 

други нужди  (нарушаване 

непрекъснатостта на реката) 

ХТС БДУВДР (издадени разрешителни) географски координати на 

обекта 

Урбанизация/ 

Защита от 

наводнения/ 

Промишленост/ 

Транспорт/ 

Селско 

стопанство 

Регулиране на оттока Обект/ХТС БДУВДР (издадени разрешителни) географски координати на 

обекта 

Климатични 

изменения 

Засушавания/Наводнения ДРБУ Научна разработка „Оценка на натиска и 

въздействието върху повърхностните 

и подземните води от изменението на 

климата и оценка на наличието на вода 

за икономическите сектори” 

ДРБУ 
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Движеща 

сила/Източник 

на натиск 

Вид натиск Обхват на 

информацията 

Източник на информация Ниво на информацията от 

източника 

Селско 

стопанство/Урба

низация 

Природен естествен фон Типове почви JICA проект  

Corine Land Cover 2006 

ДРБУ 

Урбанизация и 

Промишленост 

Транспорт (автомобилен) Категории превозни 

средства (леки и 

тежкотоварни) и типовете 

пътища (градски, селски и 

магистрали) 

Пътен трафик на България в UNECE  РБългария 

Урбанизация и 

Промишленост 

Атмосферни отлагания Атмосферни замърсители 

(кадмий, олово, 

живак,окислени и 

редуцирани форми на 

азот) 

Програма The European Monitoring and 

Evaluation Programme (EMPE) 

JICA проект  

Corine Land Cover 2006 

РБългария 

 


