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1. Общи характеристики.
1.1 Географски граници.
Изготвеният и публикуван на 22.12.2008 г., за достъп и консултации за шест месечен

период Проект на План за управление на водите в Черноморски басейнов район бе преработен и
изменен съгласно чл. 152, ал. 1, т.2 от Закона за водите (ЗВ) и в изпълнение на Заповед № РД-
634 от 18.09.2009 г. на Министъра на околната среда и водите.

Черноморският район за басейново управление обхваща:
1.Водосборните области на реките, вливащи се в Черно море от северната до южната

граница,
2.Териториалното море на РБългария, включително вътрешните морски води.
На запад Черноморския басейнов район граничи с Дунавски район за басейново

управление и Източнобеломорски район на басейново управление.
На фиг.1. е представен обхвата на Черноморския басейнов район съгласно ЗВ.

фиг.1

Териториите на следните административни области са включени в Черноморския
басейнов район (фиг. 2 и фиг. 3):

· Област Варна – община Аврен, 2/3 от община Аксаково, община Белослав, община
Бяла, община Варна, , 4/5 от община Ветрино, 1/10 от община Вълчи дол, община Девня,
община Долни Чифлик, община Дългопол, община Провадия, 1/2 от община Суворово;

· Област Добрич – община Шабла, община Каварна, община Балчик, 1/3 от община
Генерал Тошево, около 1/10 от община Добричка;

· Област Бургас – община Айтос, община Бургас, община Камено, 1/3 от община
Карнобат, община Малко Търново, община Несебър, община Приморско, община Поморие,
община Руен, община Созопол, община Средец, 2/3 от община Сунгурларе, община Царево;
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· Област Шумен – община Велики Преслав, 1/3 от община Венец, община Върбица, 1/20
от община Каолиново, община Каспичан, 1/4 от община Никола Козлево, 2/3 от община Нови
пазар, община Смядово, община Хитрино, община Шумен;

· Област Разград - 1/3 от община Лозница;
· Област Търговище - 4/5 от община Търговище и 3/4 от община Омуртаг;
· Област Сливен - 5/6 от община Котел;
· Област Ямбол - 1/2 от община Стралджа и 1/4 от община Болярово.

фиг.2



ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В ЧЕРНОМОРСКИЯ БАСЕЙНОВ РАЙОН

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН С ЦЕНТЪР ВАРНА
10

Административни области в обхвата на БДЧР
(кв.км.)

520 400
1840

3130

2556

2710
100

7748

Добрич Варна Шумен Търговище
Разград Бургас Сливен Ямбол

фиг.3

Териториалното море включва 12-милната морска акватория с площ 6 358 кв.км.,
срещу бреговата ивица на Черно море от нос Сиврибурун на север до река Резовска  на юг, с
обща дължина 378 км.

1.2 Екорегион (съгласно Приложение XI на Рамкова Директива за водите (РДВ).
Черноморският район за басейново управление съгласно Приложение XI на

РДВ 2000/60/ЕС попада в следните екорегиони:
            - Екорегиони за реките и езерата – № 7 „Източни Балкани” и № 12 „Понтийска
Провинция”;
            - Екорегиони за  крайбрежните води – Черно море.

Границата между двата екорегиона (№ 7 и № 12) не отговаря на биогеографията на
региона и създава сериозни проблеми при определяне на типологията, референтните условия,
границите на водните тела и оттук на изпълнението на другите изисквания на РДВ.

Съществуващото разделяне на реките от Черноморското крайбрежие в така предствените
два екорегиона е неоправдано от биогеографска гледна точка. Това разделяне ще затрудни или
дори направи невъзможно разработването на мултиметричен индекс за риби за реките
„поставени” в границите на екорегион „Източни Балкани”, поради обединяването на различни
видове риби срещащи се в черноморските реки и липсващи в егейските и обратното.

От друга страна, всички български черноморски притоци показват наличие на обеднена
дунавска ихтиофауна с наличие на понтийски видове като попчетата, което е много характерно
за Понтийската провинция, към която трябва да бъдат причислени всички черноморски
притоци.

Подобни затруднения има и с метриките за дънна безгръбначна фауна (макрозообентос),
където също има съществени биогеографски различия (Табл. 1).

Таблица 1
Черноморски басейнов район Източнобеломорски и Западнобеломорски райони

Егорегион № 12 Понтийска Провинция Екорегион № 7 Източни Балкани

Типични видове/таксони за ЧР -  (не се срещат в
беломорските водосбори)

Типични видове/таксони за ИБР и ЗБР – (не се срещат
в ЧМ водосбори)

Рибна фауна

Chalcalburnus chalcoides (брияна)
Vimba vimba tenella (малък морунаш)
Barbus bergi (приморска мряна)
Rutilus frisii (лупавец)
Leucaspius delineates (върловка)

Vimba melanops (маришки морунаш)
Chondrostoma vardarense (вардарски скобар)
Squalius orpheus (речен кефал)
Barbus cyclolepis (маришка мряна)
Barbatula bureshi (струмски гулеш) и др.
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Pungitius platygaster (деветиглена бодливка)
Clupeonella cultriventris (езерна цаца)

Neogobius gymnotrachelus (гологлаво попче)
Mesogobius batrachocephalus (лихнус)
Neogobius constructor (попче конструктор)
Neogobius syrman (сирман)
Neogobius melanostomus (стронгил)
Neogobius fluviatilis (речно попче)
Salmo labrax (ЧМ пъстърва)
Cobitis pontica (понтийски щипок)
Syngnathus abaster (черноивичеста морска игла)
Без в това число да слагаме описаните наскоро видове
Phoxinus stranjae (странджанска лешанка), Gobio
kowatchevi (кротушка на Ковачев), Alburnus mandrensis
(мандренска брияна), Alburnus shishcovi (брияна на
Шишков) и навлизащите от морето еврихалинни
видове.

Дънна безгръбначна фауна

Trichoptera (ручейници)
сем. Helicopsychidae
Някои подвидове и видове Odonata;
Отделни видове от Ephemeroptera и Plecoptera;
Много видове водни охлюви (Gastropoda), планарии
(Turbellaria/Tricladida) и др. типични понтийски и
понто-евксински видове.

Подвидове и видове Odonata;
Отделни видове от Ephemeroptera и Plecoptera;
Много видове водни охлюви (Gastropoda), планарии
(Turbellaria/Tricladida) и т.н

Водни Макрофити

Повечето водни и плаващи видове са космополитни и нямат ясно изразена географска специфика в регона .
Изключение са крайбрежните видове (хелофити), но те имат минимално значение

Фитобентос (кремъчни водорасли)

Липсват достатъчно данни за биогеографското разпространение на видовете, но се очакват географски разлики
във фитобентосните таксони.

В тази връзка е направено прецизиране и промяна на границата между Екорегион № 12
(Понтийска Провинция) и Екорегион № 7 (Източни Балкани).

Предложението се основава на съществуващата биогеографска информация (особено за
рибна фауна и макробезгръбначна фауна) в България.

Направено е и допълнително верифицирано от проекти по Оперативна програма „Околна
среда”:

- „Определяне на референтни условия и максимален екологичен потенциал за типовете
повърхностни води (реки и езера) на територията на Р България” (2009, Консорциум за
биомониторинг);

- „Разработване на класификационна система за оценка на екологичното състояние и
екологичния потенциал на определените типове повърхностни води (реки и езера) на
територията на Република България (на база на типология по система „Б”)” (2009, Консорциум
за биомониторинг).

Новата граница на Екорегион № 12 „Понтийска Провинция” обхваща целия Черноморски
район за басейново управление (фиг.4).
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фиг. 4

1.3. Характерни особености на Черноморския район за басейново управление.
1.3.1. Площ.
Площта на Басейнова дирекция за Черноморски район след промяната на границите със

Заповед № РД-634 от 18.09.2009 г. на Министъра на околната среда и водите.е 16 568 км2 и
представлява 15  %   от сухоземната територия на Република България (фиг.5)  и 100  %  от
нейната акватория.

фиг. 5

Наличието на Черно море определя уникалността на района за басейново управление. То
е едно от най-големите вътрешни морета в света. Единствената му връзка със Световния океан е
чрез Средиземно море през Мраморно море, Босфора и Дарданелите. Солеността на Черно море
(18 ‰) е почти два пъти по-малка от тази на Световния океан, поради ограничения приток на

Площ

85%

15%

БДЧР територия на Р България
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вода от Средиземно море през Босфора вследствие на малката му дълбочина (70 м) и ширина
(700м).

Друга особеност е вливането на 1/3  от водите на континента Европа,  в т.ч.  и трите
големи Европейски реки: Дунав, Днепър и Дон. Техните поречия минават през 30 града с обща
численост 160 мил. души на територията на 17 държави.

Чрез притока на горецитираните реки в Черно море постъпват биогени с висока
концентрация, които довеждат до интензивни процеси на еутрофикация. Под 100 м дълбочина
морския воден пласт съдържа 11-14 мл/л токсичен сероводород, което е причина под тази
дълбочина да няма живот, с изключение на някои бактерии. Въпреки това Черно море има
сравнително голямо биологично разнообразие и живи природни богатства.

Черноморското крайбрежие се поделя от шест страни – България, Грузия, Румъния,
Турция, Русия и Украйна. Дължината на крайбрежните линии е както следва: България- 378 км,
Грузия – 310 км, Румъния – 225 км, Русия – 800 км, Турция  - 1 329 км и Украйна – 2 782 км.

В района за басейново управление са обособени девет речни басейна, чиято площ е
представена на фиг.6 и фиг.7

Площ на речните басейни в БДЧР (кв.км)

2420
890 770 240 2140

2490

88

5345
2185

Черноморски -Добруджански реки река Провадийска
"Дерета Приселци-Черноморец" река Камчия
Северно-бургаски реки Мандренски реки
Южно-бургаски реки река Велека
река Резовска

фиг.6
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фиг.7

1.3.2. Население. Общият брой на населението е 1 149 хил. жители и представлява 15 %
от населението на Република България (към  2008 г.). Средната гъстота на населението е с 9% по
висока от средната за страната  (фиг. 8  и  фиг. 9).
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Население

15%

85%

БДЧР Р България

Разпределение на населението по речни басейни

284858 1647

440077

303069

4638
55191

38227829
31815

Черноморски -Добруджански реки река Провадийска
"Дерета Приселци-Черноморец" река Камчия
Северно-бургаски реки Мандренски реки
Южно-бургаски реки река Велека
река Резовска

фиг.8                                                                             фиг. 9

1.4 Специфични проблеми в управлението на водите в Черноморски район за
Басейново управление.

Специфичните проблеми в управлението на водите в Черноморския басейнов район са
идентифицирани в резултат на консултации със заинтересованите страни, проведени съгласно
чл. 168 б от ЗВ през периода март- юли 2007 г. и анализ на резултатите от тези срещи.

Най – общо, като специфични и значими са идентифицирани въздействията върху водите
в Черноморския басейнов район, свързани със замърсяване от непречистени води, заемделски
практики, нерегламентирани сметища и депа за битови отпадъци, морфологични изменения и
др. (фиг 10). Тези проблеми до голяма степен са причинени от различни икономически
дейности. Идентифицираните значими проблеми дадоха възможност за поставяне на целите и
определяне на мерките за достигане на  добро сътояние на водите.

67%

50% 50% 50%

17%

50%

33%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Специфични проблеми

1. Необходимост от реконструкция, модернизация и изграждане на ПСОВ  и ГК
2. Амортизирана водопреносна мрежа – високи загуби на вода;
3. Лошо състояние на коритата на реките  – обраствания, стари дънери и др;
4. Замърсяване от земеделски практики
5. Замърсяване от животновъдни ферми
6. Замърсяване от нерегламентирани сметища и депа за битови отпадъци, неотговарящи на нормативните изисквания;
7. Проблем с определянето на СОЗ, като по-прецизно определяне на кадастралния материал, съгласуване на частни водоизточници в горски фонд.

фиг.10
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2. Характеристика на повърхностните води.
2.1. Идентифициране на “категориите” повърхностни води.
Категориите повърхностни води са определени съгласно Приложение ІІ т.1.1  на

РДВ2000/60/ЕС, като на фиг. 11 е показано разпределението им по категории.

Повърхности водни тела по категории

5 бр. 9 бр.
4 бр.

32 бр.

13 бр.

90 бр.

Реки С МВ Т - Ре ки
Езера (Преходни води) С МВТ - Язовири/Езе ра  (Пре ходни води)
ИВО Крайбре жни води

фиг.11
Категориите водни тела (ВТ) съгласно РДВ са: реки, езера, преходни води, крайбрежни

води, силномодифицирани и изкуствени водни тела.
Силномодифицираните водни тела са водни тела, подложени на значително изменение

на физическите характеристики, вследствие на човешката дейност. В зависимост от вида на
водните обекти, от които са формирани те се подразделят на „силномодифицирани реки” (преди
модифицирането водния обект е бил река) и „силномодифицирани езера” (преди
модифицирането водния обект е бил езеро).

Изкуствените водни тела са създадени в резултат на човешката дейност, тоест преди
това те не са били водни обекти. По своите физически характеристики те могат да бъдат в
категориите: повърхностни води “реки” или “езера”.
           Язовирните водни тела са създадени в резултат на човешката дейност и са само силно
модифицирани или изкуствени, което зависи от степента и характера на модификация. Същите
биват:

- Силно модифицирани ВТ (СМВТ)- когато са модифицирани реки или модифицирани
естествени езера;
-  Изкуствени ВТ (ИВТ)- когато са изградени на места, където не е имало повърхностно ВТ

или ВТ е било незначително.

Силно модифицираните язовирни ВТ се категоризират в две категории повърхностни води:
Категория „река”:

-  Когато язовирът е построен на река (т.е.  има друго водно тяло –  „река”   преди и след
язовира) и се захранва от нея .
- Когато над язовира има само малък участък река (част от речен сегмент, който не е
определен като отделно водно тяло) и няма други източници на захранване с води.

Категория „езеро”:
- Когато язовирът е построен чрез модифициране (надграждане) на естествено езеро.



ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В ЧЕРНОМОРСКИЯ БАСЕЙНОВ РАЙОН

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН С ЦЕНТЪР ВАРНА
17

      Изкуствените язовирни ВТ се отнасят само в категория повърхностни води „езеро”. Когато
един язовир е изграден на място с подходяща конфигурация, но почти липсва собствен водосбор
и подхранване и неговото завиряване се извършва чрез прехвърляне на води от други водни
обекти, той също се определя като изкуствено ВТ.
Понякога границата между силно модифицирани и изкуствени ВТ е недостатъчно ясна.

След проведени проучвания през 2004 г. от Института по Океанология при БАН -
гр. Варна не беше констатирано присъствие наличие на преходни води в морето.

По проект „Разработване на планове за управление на речни басейни”, финансиран със
средства по ОП „Околна среда”,  всички крайбрежни езера са определени в категория „преходни
води”. Наличие на „преходни води” е установено и в устията на някои реки, като границите
между категориите „река” и „преходни води” не може да бъде установена към настоящия
момент, поради динамичния й характер. В рамките на първия ПУРБ предстои
идентифицирането на границите и характерът на промяна (сезонен, многогодишен) както и
разработване на референти условия и класификационна система за водните тела от тази
категория.

2.2. Типология на повърхностните води.
Определянето на типовете за реките, езерата и крайбрежните води е в съответствие със

система “Б”, дефинирана в Приложение ІІ на РДВ 2000/60/ЕС и премина през два етапа:
- първоначално определяне на типовете води по категории езера и реки;
- последващо прецизиране на типовете

Водните тела от категориите реки, езера, преходни води и крайбрежни води  се типологизират
като се използва набор от задължителни и нездължителни (допълнителни) критерии (фактори).
Силномодифицираните и изкуствените водни тела се типологизират  като се уподобяват на най-
близките по характер и особености на екосистемата естествени водни обекти.

Водните тела категория „силномодифицирани реки” биват 2 вида:
- Силномодифицирани речни участъци, при които след човешката намеса се запазва

характерът на течение: естествени течащи води са превърнати в силномодифицирани течащи
води (запазва се характерът на течение и основните особености на екосистемата). Те се
типологизират като „реки”.

 - Силномодифицирани речни участъци, при които след човешката намеса се променя
характерът на течение: естествени течащи води са превърнати в силномодифицирани стоящи
води (променят се характерът на течение и основните особености на екосистемата) – това са
язовирите. Язовирите, поради това, че хидроморфологичните харатеристики и особеностите на
екосистемата наподобяват тези на езера (и са несъпоставими с тези на реки), са типологизирани
като „езера”.

Водните тела категория „силномодифицираните езера” са естествени езера, при които
след човешка намеса има значителни промени във физическите характеристики, но се запазват
основните особености на екосистемата (естествени стоящи води са превърнати в
силномодифицирани стоящи води). На територията на БДЧР има 2 вида такива ВТ:

- Езерни водни тела, които след модифицирането си остават езера;
- Езерно водно тяло, което след модифицирането е превърнато в язовир.
И двата вида ВТ са типологизирани като „езера”.
Изкуствените водни тела на територията на БДЧР са типологизирани само като

„езера”.
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На база гореизложеното, разпределението на водните тела е както следва:

Повърхности водни тела по категории

5 бр.

22 бр.

4 бр.

19 бр.

13 бр.

90 бр.

Реки С МВТ - Реки
Езера (Преходни води) С МВТ - Язовири/Езе ра (Пре ходни води)
ИВ О Крайбре жни води

фиг.12

Първоначалното определяне на типовете повърхностни води – реки, езера,
силномодифицирани езера и силномодифицирани реки беше извършено от БДЧР, при спазване
на следните критерии (фактори):

Категория реки, силномодифицирани реки (без язовири):
- екорегион;
- надморска височина;
- субстрат;
- характер на водното течение (пресъхване);
-  геология, размер;

Категория езера, силномодифицирани езера, силномодифицирани реки (язовири):
- екорегион;
- надморска височина;
- дълбочина;
- геология;
- размер;
- соленост;

При проведено пробонабиране и aнализ на всички БЕК се установи, че е необходимо
допълване на факторите използвани при типологията и че границите между типовете при
първоначалното типологизиране са в значителна степен „изкуствени” - определените граници
между типовете не съотвестват на значително изменение в естествените характеристики на
водните екосистеми.
           Това наложи прецизиране и коренна промяна на типологизирането на повърхностните
води от категории реки, езера, силномодифицирани реки, силномодифицирани езера изразяваща
се главно в окрупняването на типовете и намаляване на техния брой.

В резултат на проведеното проучване в рамките на дейностите по ОПОС са
преразгледани и идентифицирани типовете реки и езера на територията на БДЧР, като броя на
водните тела за категория реки се редуцира от 14 до 5, а „езерните” типове от 12 до 8 бр.

Вниманието е фокусирано върху типово-специфичния подход, покриващ 5 речни типа и
8 „езерни”, определени по хидроморфологични и биологични критерии (биогеографски данни,
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височинно зониране, свързано с теориите за „речен континуум”, „прекъснат речен континуум” и
др.). Този подход гравитира около т.нар. холистична концепция.

За категория реки е приложен принципът „от горе на долу”  (top  –  down approach),  като
процесът на валидиране на границите на типовете, идентифициране на потенциални подтипове
или особени случаи, както и детайлно допълнително валидиране (особено за „езерните” типове)
ще  бъде стартиран с първите ПУРБ 2010 – 2015.

фиг.13: Холистичната концепция за речния континуум и нейните допълнителни разработки
(обединяват в една система биология, хидроморфология и физико-химия)

Холистичната концепция за речния континуум (фиг.13) дефинира няколко основни зони
по протежение на всяка речна система, свързани с определен тип екосистеми:

· Високо планинска зона (кренон) с малко органична материя (листа, клонки), на
основа на която да се развият сложни и богати екосистеми.

· Планинска зона на формиране на CPOM (Coarse Particular Organic Matter)(груби
органични частици) (епиритрон, метаритрон).

· Полупланинска зона (хипоритрон). Преходна зона между планинските реки и потоци
и равнинните бавнотечащи реки от висок порядък.

· Равнинна зона (потамон). Равнинна зона с бавно течение достигаща до устието на
реката. Зона на формиране на FPOM (Fine Particular Organic Matter) (финни органични частици).

Разглеждането на реките като хипореален Кордиор (Hyporheic Corridor Concept, Ward &
Stanford, 1993) дефинира определени речни участъци (понякога цели реки), които силно са
повлияни от подземните води и в двете направления (разтоварване, пониране). Обикновено
реките са с висока твърдост (електропроводимост) и наличие на специфична хипореална фауна.

Интегрираните концептуални подходи за стоящи води (езера и язовири) определят
базовите критерии за „езерната” типология:
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- Трофност на водоема – класическа концепция дефинираща основните типове според
биогенния статус и степента на еутрофикация: олиготрофни, мезотрофни, еутрофни

- Дълбочинно зониране и миктичност – определя се плитка зона (литорал)  и дълбока
зона (профундал, > 15 m дълбочина), наличие или отсъствие на стратификация, термоклин и
различно време за престой (водообмен): Плитки езерни екосистеми (средна дълбочина < 15 m);
Дълбоки езерни екосистеми (средна дълбочина > 15 m);

По подобие на реките, дефинирането на „езерните” типове се определя и от връзките на
езерата с подземните води (пониране или разтоварване на водоносни хоризонти) и варирането
на водното ниво. Някои от черноморските и крайречни езера и блата са напълно зависими от
подхранването с подземни води (ез. Шабла, Дуранкулашко блато, ез. Вельов вир, блато Алепу,
Аркутино и др.). Варирането на водното ниво влияе много силно върху езерната екосистема,
унищожавайки напълно макрофитните обрастванията и макробезгръбначната фауна в
еулиторалната зона.

Хидроморфологична основа на речната типология
Ползва се следната йерархична схема за типологизация на реките:
- Надморска височина: дефинира 6 основни типа реки според класификационната

система на Rosgen D. L., 1996
§ Планински реки със значителен наклон – тип (Аа+), наклон J >10% и  тип (А), наклон

J = 4 – 10 %
§ Реки със среден наклон, лъкатушни - тип (В), J = 2 – 4 %
§ Реки с малък наклон, меандриращи-тип (C, E), J < 2
§ Многоръкавни реки в акумулационни участъци или в широки речни долини - тип (D),

J < 4 %) и тип (DA), наклон J < 0.5 %
§ Реки с вкопани речни легла, малък наклон, меандриращи тип (F) , наклон J <2%
§ Реки с всечени речни легла тип (G), J = 2 – 4 %

- Размер (водосбор и големина на реката): Площта на водосборните области на реките
е един от най-лесно и сигурно измеряемите показатели за класифициране на поречията.
Съгласно РДВ 2000/60/ЕС се определят 4 размерни групи по водосборна площ, които са
дефиниране при използването на система А за типологизация на реките:
Размер:
Малък - <100 км2

Среден – 100 – 1000 км2

Голям – 1000 – 10000 км2

Много голям – 10000 – 25000 км2

Използвани размерни критерии:

Тип реки по размер Водосборна площ Примери
Големи ЧМ реки > 1 000 km2 Камчия, Велека,

(Резовска)
Средни и малки ЧМ реки < 900 km2 Ропотамо, Батова,

Дяволска, Факийска,
Русокастренска,
Чакърлийска и др.

Полупланински реки
(до средни)

< 1 300 km2 Полупланинската зона
на р. Камчия (средното
течение).

Планински реки < 500 km2 р. Тича (Камчия) над яз.
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Тича, р. Котленска, р.
Нейковска, р. Луда
Камчия – над с. Ичера.

- Геология: Използваният подход е че реките в България се делят на две основни групи:
§ Силикатна основа или смесена геология (силикатна, варовикова);
§ Силно карстови реки (висока твърдост / електропроводимост).
Третият тип описан в РДВ – органична торфена основа е представен с незначителни

размери (някои малки планински торфени блата и езера) и може да се пренебрегне от общата
типология на реки на България.

- Речен сегмент (морфологични характеристики - по Rosgen, 1996): Речен сегмент
представлява част от река, ограничен от точките на вливане на притоци. Той е фактор за
непрекъснатост по отношение на морфологията на реката (В последствие може да се дефинира
по-точно като се свърже с порядъка на реките)

- Речен сегмент (режим на оттока): Хидрологичният режим се предлага да бъде общо
класифициран за нуждите на типологията на реките по следния начин:

§ Краткотрайни речни течения (Ephemeral stream) – речни течения, формиращи
краткотраен отток, под директно въздействие на валежи в околността.

§ Пресъхващи реки – (Intermittent stream)  - речни течения, формиращи сезонен отток в
отделни периоди на годината– обикновено през периода на пролетните дъждове и снеготопене,
както и отделни ВВ през периода на маловодие.

§ Целогодишни речни течения (perennial stream) – перманентни речни течения,
захранвани в периода на маловодие от подземни води.

§ Речни участъци в горната част на речните течения (в близост до източника) (Headwater)
– могат да бъдат целогодишни, пресъхващи или краткотрайни.

§ Преходни речни участъци. Речни течения под въздействие на периодични нахлувания
на морска вода (по принцип са отделен вид).

- Речен участък (субстрат, характеристика на речното легло, наклон): част от речния
сегмент. Също е фактор за непрекъснатост, свързан до голяма степен с морфологията на
речното легло.

Наклонът е важна характеристика на различните типове реки и се класифицира по
следния начин: >10% (много стръмен), 4-10% (стръмен), 2-4% (средно стръмен), <2% (слаб
наклон).

Според речната класификация по Rosgen (1996) се определят 6 основни типа речни
участъци според доминиращия дънен субстрат (скално легло, едри камъни, камъни, чакъл,
пясък и тиня/глина).

Подход при дефиниране на типово-специфичните условия на реките:
Фокус е поставен върху големите типове реки (формират над 90% от ресурса) при

определяне на референтните условия / МЕП:
§ Планински типове (R2);
§ Полупланински (R4);
§ Основни равнинни типове (R10 ЧМ големи реки)
При тези типове реки съществуват достатъчен брой пунктове за определяне и

първоначална валидация на референтните условия и МЕП.

Екологична и хидроморфологична основа на типологията на езера
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Основните критерии за определяне на типовете „езера” по система Б са следните:
§ Типове „езера”, които имат естествен еквивалент (естестевени езерни типове); и типове

„езера”, които нямат естествен еквивален и са представени само от силно модифицирани или
изкуствени ВТ;

§ Височинно разделяне на три основни групи по трофност:
- Високо планински и планински типове – отговарят на ултра-олиготрофни и

олиготрофни условия (височинните параметри съответстват на алпийските и планински типове
реки);

- Полупланински типове – отговарят на мезотрофни условия (височинните параметри
съответстват на полупланинските типове реки);

- Равнинни типове – мезотрофни до еутрофни (за плитките „езера”) условия.
§ Размерни характеристики (по площ)
- Големи „езера” > 10 km2 водна площ;
- Средни и малки < 10 km2 водна площ.
§ Батиметрични характеристики:
- Дълбоки „езера”. Наличие на добре развита и значима по площ дълбочинна зона

(профундал и батипелагиал),  >15 m средна дълбочина, която съществува заедно плитка
литорална зона (<15 m) и епипелагиал (еуфотична зона);

- Плитки „езера” (< 15 m средна дълбочина), липсва ясно изразена и мащабна
дълбочинна зона (профундал).

§ Геология – липсва специфично разделяне на силикатни, варовикови и органични
(торфени) в България. За момента се използва обща смесена геология, като характеристика.

§ Миктичност
- Полимиктични (обикновено плитки „езера”) – липса на изразена лятна стартификация и

термоклин;
- Мономиктични (една годишна циркулация) – рядък вид, вероятно са само дълбоките

алпийските глациални езера;
- Димиктични (дълбоки „езера” с развит профундал) – пролетна и есенна циркулация,

типична стратификация и наличие на термоклин.
§ Соленост – важна характеристика само за преходните води (ЧМ крайбрежни езера):
- Сладководни, <0.5 ‰ соленост;
- Олигохалинни (слабо солени),  0.5 – 5 ‰ соленост;
- Мезо- до поли-халинни (средно солени),  5 – 30 ‰ соленост;
- Хиперхалинни (свръх солени), >40 ‰ соленост.

Подход при дефиниране на типово-специфичните условия на „езера”
Фокус е поставен върху големите типове „езера” при определяне на референтните

условия / МЕП:
§ Естествени езерни типове (L4,L7,);
§ ЧМ езерни типове (преходни води) (L7, L8, L9, L10);
§ Изкуствени и силно модифицирани „езерни” типове (L11, L12, L16)
За прилагане на интегриран екосистемен подход при големите езерни системи, които

нямат налични референтни условия или МЕП (например от типа на Варненско езеро) в рамките
на ПУРБ, следва да се разработят концептуални модели.
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Критерии за типология на реки и езера

ТИПОЛОГИЯ РЕКИ
ЕКОРЕГИОН 12: ПОНТИЙСКА ПРОВИНЦИЯ – РЕКИ

Суб-екорегион: Черно море
R1: Алпийски тип

Липсва
Няма развита високопланинска (алпийска) зона в планините на ЧМ суб-ЕР (Източна Стара Планина, Странджа)

R2: Планински тип
Слабо представен в ЧМ район; Вероятно специфичен под-тип: в) ЧМ Стара Планина (източна част);
Характерен тип само за басейна на река Камчия;

Примери: най-горно течение на Голяма Камчия (Тича) над  яз. Тича;

Горната част на поречието на Луда Камчия – река Котелска, Нейковска и самата Луда Камчия над с. Ичера.
R4: Полупланински тип

Сравнително по-добре представен тип в басейна на река Камчия в полупланинската зона на Източна Стара Планина;

Слиза на ниска надморска височина до (около100 m надм.в.) в Странджа, Стара Планина и другите хълмисти части на
басейновия район;
Обикновено  границата между него и планинския тип, както и равнинните типове има постепенен преход (дълга преходна
зона).

R7 – R9, R10, R11 и R16: Равнинни типове
R6: Долен Дунав

Липсва
Самата река Дунав не преминава през ЧМ суб-ЕР.

R10: Големи ЧМ реки
Включва само долните течения на двете най-големи ЧМ реки – Камчия и Велека. Не е изяснен окончателно статута на
граничната река Резовска (засега се причислява към този тип); Големи бавнотечащи реки с характерни лонгозни гори;
Обикновено доминира фин субстрат – пясък, глина, органични седименти (но може да има и чакълести зони).

R11: Малки и Средни ЧМ реки
Силно хетерогенен тип включващ както много малки временни реки (Бутомята, Лисово дере, Силистар, Вая и др.), така и реки
със среден водосбор, които обикновено също пресъхват през различен период (Ропотамо, Караагач, Факийска,
Русокастренска, Чакърлийска);
Бавно течащи реки с преобладаващ фин субстрат (пясък, органичен субстрат). Възможно е да има южен и северен подтип.

R16: ЧМ речни лимани
Специфичен речен тип, който трябва да се причисли към междинните (преходни) води;
Това са речни участъци подпряни от ЧМ, които са най-ясно обособени при малките и средни реки (Ропотамо, Караагач,
Дяволска, Силистар и др.);
Много често със сезонна соленост; Слабо изследвани екосистеми.

ТИПОЛОГИЯ „ЕЗЕРА”
ЕКОРЕГИОН 12: ПОНТИЙСКА ПРОВИНЦИЯ – „ЕЗЕРА”

Суб-екорегион: Черно море

Естествени езерни типове (L1, L2, L4, L5)
Липсва

L1: Алпийски глациални езера
Липсват глациални езера в планините на ЧМ суб-ЕР (Източна Стара Планина, Странджа)

L2: Планински езера
Слабо представен и непроучен в ЧМ район; Само за малки язовири от най-горно течение на Голяма Камчия (Тича) над яз. Тича (пример: яз.
Красноселци, община Омуртаг)

L4: Равнинни и полупланински езера и блата
Практически липсват такива естествени езера в Черноморския суб-екорегион. Единственото изключение е Скаленското езеро, което е на
границата с ИБР.

L5: Крайречни езера и блата

Много слабо представени в Черноморския суб-екорегион. Примери са рибно стопанство Круша (Камчия), ез. Вельов вир (Ропотамо).

Крайбрежни ЧМ езерни типове (L7 – L10) – преходни води
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L7: ЧМ сладководни езера
Сладководни крайбрежни езера и блата със средна годишна соленост <0.5 ‰. Разнообразни по размер (малки, средни до големи);
Обикновено силно обрасли с МФ растителност; Плитки <6 m средна дълбочина (рядко повече); Полимиктични езера; Мезотрофни до
еутрофни условия. Някои се подхранват основно от подземни водоносни хоризонти (Шабла, Дуранкулак) (примери: Дуранкулашко блато, ез.
Шабла, яз. Мандра и др.)

L8: ЧМ слабо солени езера

Олигохалинни крайбрежни езера и блата със средна годишна соленост 0.5 – 5 ‰. Разнообразни по размер (малки, средни до големи);
Обикновено силно обрасли с МФ растителност; Плитки <6 m средна дълбочина (рядко повече); Мезотрофни до еутрофни условия.
Полимиктични езера. (примери: Бургаско езеро, ез. Алепу, ез. Стомополо, вероятно Дяволско блато и др.)

L9: ЧМ средно солени езера
Мезохалинни до полихалинни крайбрежни езера и блата със средна годишна соленост 5 – 20 ‰ (по изключение до 30‰); Разнообразни по
размер (малки, средни до големи); Обикновено с еднаква соленост с Черно море и пряка връзка с крайбрежната зона; Плитки <15 m средна
дълбочина (най-често <3 m); Полимиктични езера; Мезотрофни до еутрофни условия. Липса на запазени референтни условия; (примери:
Варненско езеро, Белославско езеро, ез. Узунгерен, блато Пода)

L10: ЧМ свръх солени езера

Хиперхалинни крайбрежни езера и блата със соленост  >40 ‰ (някои до години 60‰ и повече); Разнообразни по размер (малки, средни до
големи); По-големите са модифицирани за соледобив; Много плитки <3 m дълбочина (най-често <1 m); Полимиктични езера; Еутрофни до
политрофни условия. (примери: Поморийско езеро, Атанасовско езеро)

Язовирни типове „езера”

L11: Големи дълбоки язовири

Представен в ЧМ суб-ЕР с големите язовири Тича, Камчия и Цонево.

L12: Средни и малки полупланински язовири

Сравнително добре представен тип язовири в ЧМ суб-ЕР. (Примери: яз. Съединение, Елешница, Фисек, Ясна поляна, Поляновец и др.)

L14: Големи равнинни средно дълбоки язовири
Не е установен в ЧМ суб-екорегион.

L16: Малки и средни равнинни язовири

Най-масовият тип язовири в ЧМР. Примери: яз. Ахелой, Порой, Тръстиково, Трояново, Зорница и др.)

ТИПОВЕ КРАЙБРЕЖНИ ВОДИ
Типовете крайбрежни води са идентифицирани от Института по океанология при БАН по

проект „Оценка на въздействието от наземно-базирани източници върху крайбрежнита среда,
екосистеми и биоразнообразие”.

Така определените типове и границите на между тях подлежат на прецизиране и
допълнително валидиране, във връзка с натрупване на данни в рамките на Първия ПУРБ.

Използвани са следните  критерии: ( Таблица 2 )

                                                                      Таблица 2
Категория

Крайбрежни морски води
екорегион
средна надморска височина

дълбочина

соленост

вълново въздействие

И
зп

ол
зв

ан
и 

кр
ит

ер
ии

среден състав на субстрата
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Определените типове за всяка категория повърхностни води са представени на фиг.14 и
15, а в Приложения  I-2.2a(1¸5) и I-2.2б(1¸8) са представени информационните карти
(Паспортите) на всички типове реки и езера.

Повърхности водни тела по
категории

6 бр.

8 бр.

5 бр.

Реки Езера Крайбрежни води

фиг. 14
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фиг.15
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2.3 Избор на референтни условия и / или места.
РДВ въвежда понятието „референтни условия”, както и подход при нормативната оценка

на състоянието на водните тела.
Референтите условия се описват като условия на средата и водните екосистеми, близки

до неповлияни от човешка дейност. Това не са непременно условия, съответстващи на пълната
липса на антропогенно въздействие, а са условия, допускащи такова въздействие, което има
минимален или няма ефект върху водната екосистема.

Степента на различие между референтите условия и актуалното състояние се изразява
чрез съотношения на екологичното качество (ecological  quality  ratios  -  EQR).  Това са
съотношения между стойностите на показатели и индекси, използвани за наблюдение и оценка
на актуалното състояние на всички биологични елементи за качество, основните физико-
химични параметри и хидроморфологични елементи за качество, отнесени към стойностите  им,
характерни за референтните условия (много добро състояние). По такъв начин се изгражда
скала от стойности, изразяващи границите между различните състояния – система за екологична
класификация на водните тела

Тъй като различните типове водни тела имат специфични особености, които определят
различие в характеристиките на техните водни екосистеми, е необходимо да бъдат определени
типово-специфични референти условия. Тази необходимост е залегнала като изискване на
Директива 2000/60/ЕС.

Определянето на референтните условия е ключов момент в процеса на управление на
водите. Те трябва да бъдат използвани като еталон, представящ най-доброто възможно
състояние на екосистемата, с който да се сравнява сегашното й състояние. Степента на
различие, установено между референтите условия и актуалното състояние, определя оценката
на екологичното състояние в скала от 5 степени: „много добро”, „добро”, „умерено”, „лошо” и
„много лошо”, като референтните условия съвпадат с много добро състояние на водното тяло.
Така може да се оцени влиянието, което различните антропогенни дейности оказват върху
състоянието на водните екосистеми.

Директива 2000/60/ЕС допуска референтните условия да бъдат определени чрез:
идентифициране на съвременни референти места (неповлиян или слабо повлиян район) и
набиране на необходимите данни от тях, анализ на историческа информация (за периоди в
миналото, които са предлагали референтни условия), чрез моделиране и/или чрез експертно
оценка.

Най-широко използвания подход е комбинация на налични данни и експертна оценка.
При определяне на референтни условия и референтни места, максимален екологичен

потенциал и специфични физикохимични и хидроморфологични условия за т.нар. приоритетни
типове повърхностни води от категориите “реки” и “езера” е поставен фокус върху
пробонабиране и анализ на биологичните, физикохимичните и хидроморфологични елементи за
качество (Приложение 2, т. 1.1 от Наредба 13/02.04.2007).  Приоритетни типове повърхностни
води са всички основни типове (които формират повече от 90% от водните ресурси на България;
напр. планински реки R2, полупланински реки R4/R5, големи равнинни реки, различните типове
големи и средни язовири, големи естествени езера и др.).  Изключение са някои особени и/или
слабо разпространени речни и езерни типове, напр. високо-планински алпийски реки, карстови
извори, ЧМ речни лимани със сезонна соленост; някои редки и малки естествени езера, които
нямат голямо значение при управлението на речните басейни. Тези допълнителни типове следва
да бъдат доразработени в рамките на първите ПУРБ 2010-2015.

Въведени са три категории референтност за улеснение при боравенето с потенциални
пунктове за референтни условия (разработка по проект по ОПОС «Определяне на референтни
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условия и максимален екологичен потенциал за типовете повърхностни води (реки и езера) на
територията на Р България», съгласно Ръководството на REFCOND, 2003):

Референтни условия Отговарящ на основните изисквания за референтни
условия, предстои 3 г. валидация с реални данни
(биология, хидроморфология, физико-химия). До
приключване на цялостна валидация пунктът е
условно референтен

Близко до референтни условия Пунктът има леки отклонения от референтни условия,
но може да послужи за дефиниране на референтни
условия

Условно референтен За съответния тип липсват истински референтни
условия и се използват най-добрите налични пунктове
като състояние. В този случай се определя отправна
точка за моделиране на съответните типово-
специфични условия

Някои от пунктовете могат да бъдат референтни само по някои биологични елементи за
качество (БЕК),  например за МЗБ,  фитобентос и макрофити.  Докато в някои случаи
референтните условия за риби могат да бъдат дефинирани за други специфични пунктове. Това
се допуска поради различните екологични реакции на биоиндикаторните метрики към
антропогенния натиск. Например рибната фауна е много по-чувствителна към промени в
хидроморфологичното състояние (бариери, корекции) отколкото към биогенното натоварване,
към което са много чувствителни фитобентос, фитопланктон, макрофитна растителност.

Относно местата, които се определят за максимален екологичен потенциал (МЕП), се
игнорират хидроморфологичните изисквания (съобразно функцията и предназначението на СМ
или изкуствено ВТ) и се набляга на много доброто качество на водите. МЕП се определя, като
отместване от референтните условия (EQR<1) за макрофити, рибна фауна, МЗБ, като в някои
случаи може да съвпада с референтните условия (например при фитобентос за реки)  (РДВ
2000/60/ЕС).

ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ

ТИПОВЕ РЕКИ
Основните критерии за предварителен подбор на пунктове с потенциално референтни

условия са следните :
§ Липса на корекции на речното корито, андигиране, бентове / баражи и други прегради

(За МЗБ,  МФ и ФБ:  в рамките на един km  нагоре и надолу по течението на пункта;  За РФ:  в
рамките на 10 km участък нагорe и 10 km надолу от пункта) – тази оценка може да се прави и в
рамките на цялото ВТ, но в повечето случаи има биологична специфика, която може да не
съвпада с границите на конкретното ВТ;

§   Липса на точкови източници на замърсяване от всякакъв вид (битови, промишлени,
минно-добивни, селско-стопански източници) – допускат се някои изключения за много малки
населени места (до 100 домакинства)  и др., но не трябва да са близо до пункта;

§  Липса на действащи кариери за инертни мтериали, интензивно използвани бродове за
МПС, водовземни и изпускателни съоръжения, влияещи значимо на оттока;
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§  Липса на значимо натоварване от дифузни източници на замърсяване (депа за
отпадъци/нерегрламентирани сметища; интензивни земеделски земи, ерозия от обезлесяване и
др.), което е доказано, че въздейства върху качеството на водите;

При реките е запазен принципът за специфичност на точното място за пробонабиране
съобразно съотвения биологичен елемент за качество. В зависимост от изискванията на
стандартите и методиките за пробонабиране по конкретния БЕК се избират:

§ Рибен участък (обикновено с дължина 100 m; по-къс участък за големи реки);
§ „Макрофитен” участък (100 m най-често в незасенчени места) – често е различен от

останалите БЕК;
§ Пункт за макробезгръбначна фауна (макрозообентос) – традиционно в България се

подбират места с бързеи и представителни субстрати (точков, рядко надхвърля 20-40 m
дължина);

§ Пункт за Фитобентос (точков характер) – препоръчва се да съвпада с макрофитния
участък, ако има възможност, но често определящо е наличието на представителен твърд
субстрат (епилитон);

§ Физико-химия (точков характер) - възможност за пробонабиране от талвег или средата
на реката, традиционно се разполага на мостови съоръжения в България.

Във всички случаи „отместването” на местата за пробонабиране по някои елементи
(напр. участък за рибна фауна, „макрофитен” участък) е в допустимите граници (рядко
надхвърля 500 m). Не се допускат зауствания, вливания на притоци и потенциални дифузни
източници (сметища, земи за интензивно земеделие и др.).

Биологични елементи за оценка на екологичното състояние, съгласно Приложение V на
РДВ са следните:

Ø Макрофити
Водната макрофитна растителност е задължителен биологичен елемент за оценка на

екологично състояние (статус) и екологичен потенциал на реки и на «езера». Обрастванията с
макрофити в редица случаи са и типово-специфични и характерни за определени типове реки и
езера. Те са пряко свързани с натоварването с биогенни елементи, мътността (намаляване на
прозрачността),  и седиментацията, но пряко зависят и от редица други фактори като:
скоростите на течението и други хидравлични параметри (за реки), дълбочина (езера и язовири),
дънен субстрат (за прикрепените видове), надморска височина, наводнения, наличие на риби,
които ги използват за храна (бял амур) и други явления.

При анализа на макрофитната флора са използвани следните международни
стандарти:

- EN 15460:2007 Water quality - Guidance standard for the surveying of macrophytes in lakes
(Стандарт за изследване на макрофити в езера)

 - EN 14184:2003 Water quality - Guidance standard for the surveying of aquatic macrophytes
in running waters (Ръководство за изследване на водни макрофити в течащи води)

Основните метрики, които са ползвани при оценка на екологичен статус и потенциал
са следните:

§ Таксономичен състав на макрофити (composition of macrophytes)
- Определяне на видов състав на макрофити от 6-те основни екологични групи в

„макрофитния” речен участък за мониторинг и оценка.
§ Изобилие на макрофити (abundance)
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- Степени на общо изобилие - определя се визуално по 5-степенната скала на Kohler,
1971, която е вързана с изискванията на РДВ съгласно EN 14184:2003;

- Изобилие на отделните видове макрофити – извършва се и се представя по същия начин
както общото изобилие;

- Условно изобилие на крайбрежната хигрофитна растителност (амфифити, хелофити) –
има значение при силно «доминиране» напр. за т.нар. «блатен» тип реки и канали, където
хелофитите (тръстика, папури) могат силно да редуцират водното огледало на реката
(Schaumburg, J., et al., 2006).

§ Интегрирани макрофитни индекси
- Биотичен индекс за макрофитите (БИМФ) по Melzer (Макрофитен Индекс, MI) –

разработен и прилаган в Германия (Melzer, A. 1999);
- Референтен Индекс (Баварска Агенция по Околна Среда) (Schaumburg, J. et al., 2006,

2007)
Екологична оценка и интерпретиране на данните от макрофити
За основа на екологичната оценка по макрофити на този етап се приема Референтния

Индекс (Schaumburg, J. et al., 2006, 2007), като БИМФ е все ощ ев процес на тестване и
калибриране.

Трансформирането на РИ в скала в EQR от 0 дo 1 се извършва по следната формула:

EQR = {(РИ + 100) * 0,5}/100

В случаите, когато липсата на макрофити е доказан резултат от физикохимично
замърсяване, структурни промени или други антропогенни въздействия, то пунктът се оценява в
„много лошо” екологично състояние, съотв. потенциал.

Макрофитите са представителни за натоварване с биогенни елементи, ако средата
позволява тяхното развитие (като дънен субстрат, скорости на течението, мътност, колебания
наводното ниво, растителноядни риби). Оценката за реки и езера се базира основно на обилието
на водни и плаващи видове (хидрофити), докато крайбрежната растителност има подкрепящо
значение за някои типове реки и „езера”.

Трудно е да се направи окончателна оценка за „референтност” (респ. МЕП) на речните
пунктовете избрани в ЧР по водните макрофити като БЕК. От обследваните 12 пункта, 9 са
оценени в добро или много добро състояние (близко до референтни условия), при 2 пункта е
констатирано недостатъчно количество макрофити за коректна оценка на състоянието по двата
индекса (река Медвенска и Садовска –  притоци на Луда Камчия)  и един пункт е оценен като
умерен ЕП в модифицирания речен участък на Дяволска преди вливане в ЧМ. Трябва да се
подчертае известна условност на оценката по МФ за ЧМ реки поради спецификата на речните
типове и недостатъчното калибриране на скалите на използваните индекси (Приложение I-2.3.1
и I-2.3.1а).

Ø Фитобентос
Според РДВ (2000/60/ЕС) един от четирите основни биологични елементи за качество на

реки е съставът и структурата на фитобентосните съобщества. Фитобентосните водорасли са
основните първични продуценти в повечето реки в умерените климатични зони. По биомаса и
брой на видовете сред тях преобладават кремъчните (отдел Bacillariophyta или още наричани
диатомеи).

Два стандарта на ЕС регламентират първоначалните етапи – пробонабиране, лабораторна
обработка и броене на кремъчните водорасли за целите на биомониторинга в Общността във
връзка с РДВ:
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EN 13946: 2003. Water quality – Guidance standard for the routine sampling and pretreatment
of benthic diatoms from rivers (Стандарт за рутинно пробонабиране и предварителна обработка на
бентосни диатомови водорасли от реки).

EN 14407: 2004. Water quality – Guidance standard for the identification, enumeration and
interpretation of benthic diatom samples from rivers. (Стандарт за идентификация, преброяване и
интерпретация на бентосни диатомови проби от реки).

За оценка на екологичното състояние въз основа на кремъчни водорасли е селектиран и
използван индекса: IPS (Indice de polluo-sensibilité), който се пресмята със софтуерния пакет
Omnidia (http://www.club-internet.fr/perso/clci).

Екологична оценка и интерпретиране на данните от фитобентос
Избраният индекс (IPS) е приравнен към скала от 1 до 20 (най-добро състояние). На тази

основа се изчислява  EQR по формулата:

Фитобентосът е най-чувствителния биологичният елемент, като биоиндикатор за
качество на водите, т.е. реагира и на много слаби замърсявания. Този БЕК не е представителен
за негативни хидроморфологични изменения и се анализира основно за реки (течащи води).

В ЧМ район се обследвани 12  пункта от реки,  които са потенциални за референтни
условия по фитобентос. Поставен е акцент върху анализа на перифитонни обраствания от
кремъчни (диатомови) водорасли (Bacillariophyta) основно събирани от твърд каменен субстрат
(епилитон), по изключение от водни макрофити (епифитон). Оценката е базирана на индекса IPS
(Indice de polluo-sensibilité),  който е калибриран към петте класа на РДВ и използва скала от 1
(най-лошо състояние) до 20 (антропогенно неповлияни води).

Река Двойница е оценена като много добър статус по ФБ и отговаря на референтни
условия за тип R11 Малки и средни ЧМ реки. Още три пункта са оценени в добро състояние по
ФБ или близко до рефернтни условия (реките Тича, Дяволска и горното течение на Велека). За 6
пункта не е приключил лабораторния таксономичен анализ на пробите. Предполага се, че двата
равнинни ЧМ типа реки (R10 и R11) имат скъсени скали по избрания диатомеен индекс IPS, т.е.
вероятно достигат до максимум 18 при максимална скала от 20 за най-добри условия
(Приложение I-2.3.1 и I-2.3.1а)

Ø Макробезгръбначна фауна
Безгръбначната бентосна фауна (макрозообентос) е един от основните биологичните

качествени елементи за класифициране на екологичното състояние на повърхностните води.
Определящо значение имат техния таксономичен състав, разпространението, степента на
представеност на индикаторните таксони и нивото на разнообразие. Методите с
макробезгръбначни са „гръбнака” при определяне на екологичния статус на течащи води (реки)
и са най-добре разработената част от всички биологични елементи за мониторинг.

Международни стандарти:

- EN ISO 10870 Water quality - Guidance on the selection of sampling methods and devices for
benthic macroinvertebrates in fresh waters (Ръководство за избор на методи за пробонабиране и
апарати за бентосни макробезгръбначни в сладки води)

- EN ISO 5667-1:2006/AC:2007 Water quality - Sampling - Part 1: Guidance on the design of
sampling programmes and sampling techniques (ISO 5667-1:2006) (Ръководство за дизайн на
програми за пробонабиране и техники за пробонабиране)

http://:@www.club-internet.fr/perso/clci
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- EN ISO 5667-3:2003/AC:2007 Water quality - Sampling - Part 3: Guidance on the
preservation and handling of water samples (ISO 5667-3:2003) (Ръководство за консервиране и
съхраняване на водни проби)

- EN ISO 9391:1995 Water quality - Sampling in deep waters for macro-invertebrates -
Guidance on the use of colonization, qualitative and quantitative samplers (ISO 9391:1993)
(Пробонабиране от дълбоки води за макробезгръбначни – Ръководство за използване на
колонизиращи, качествени и количествени пробовземни устройства)

- EN 28265:1994 Water quality - Design and use of quantitative samplers for benthic macro-
invertebrates on stony substrata in shallow freshwaters (ISO 8265:1988) (Дизайн и използване на
количествени пробовземачи за бентосни макробезгръбначни  от каменни субстрати в плитки
води)

- EN 27828:1994 Water quality - Methods of biological sampling - Guidance on handnet
sampling of aquatic benthic macro-invertebrates (ISO 7828:1985) (Ръководство за пробонабиране с
ръчна мрежа на водни бентосни макробезгръбначни)

- EN 14996:2006 Water quality - Guidance on assuring the quality of biological and ecological
assessments in the aquatic environment (Ръководство за качествено осигуряване на биологични и
екологични оценки на водна среда)

Основни метрики за макробезгръбначни:
§ Таксономичен състав на бентосната безгръбначна фауна (composition of thе invertebrate
fauna)
-  Общ брой таксони по адаптиран Биотичен Индекс (БИ)  (Flanagan,  P.J.  and  Toner,  P.F.,

1972; модифициран от Clabby & Bowman,1979; Clabby, 1982), прилаган в рутинния мониторинг
в България през последните 15 години:

§ Изобилие на бентосната макробезгръбначна фауна (abundance of thе invertebrate fauna)
- % Ologochaeta
- % Филтратори

§ Интегрирани индекси за бентосната макробезгръбначна фауна
- Адаптиран Биотичен Индекс (БИ) (по Clabby & Bowman, 1979; Clabby, 1989),
- Сапробен индекс Spb по Pantle & Buck. Метода оценява качеството на водите (степента

на сапробност) чрез биоиндикаторния потенциал на представените в съобществото видове от
макрозообентоса.

При първоначалната оценка по МЗБ на референтни условия и МЕП е използвана
метриката Биотичен Индекс (Flanagan, P.J. and Toner, P.F., 1972; модифициран от Clabby &
Bowman,1979; Clabby, 1982, адаптиран за български условия ИАОС, 1994), която обединява
изискванията на РДВ за таксономичен състав и изобилие на таксоните при използване на мулти-
хабитатно пробонабиране (по AQEM, модифициран).

Всичките обследвани реки отговарят на референтни условия или близко до референтни
условия (река Дяволска преди устие е МЕП). Изключение прави единствено река Камчия (преди
устие, местност „Пода”), която не отговаря на изискванията за референтност за R10 (Големи ЧМ
реки). Този пункт се приема за „условно референтен” за моделиране поради липса на по-добри
условия по МЗБ в долното течение на река Камчия (Приложение I-2.3.1 и I-2.3.1а).

Ø Риби
Използвани са няколко методики за пробонабиране на рибна фауна, базирани на

съществуващи европейски стандарти:
· Методика за пробонабиране в реки, които могат да се газят (дълбочина под 70 cm,

твърдо дъно, малка скорост на течението), базирана на стандарт EN 14011, и FAME методология
(http://fame.boku.ac.at/ )

http://:@fame.boku.ac.at/
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· Методика за пробонабиране в реки, които не могат да се газят (дълбоки, с тинесто
дъно, канали и канализирани реки със стръмни брегове), която също е базирана на стандарт EN
14011, FAME методология (http://fame.boku.ac.at/ ) и опита натрупан от JDS и ICPDR
(http://www.icpdr.org/jds/ ).

Индексът, който използваме за оценката на екологичния статус, е изцяло базиран на
философията на мултиметричните индекси и се основава на концепцията на Индекса на
биотичната цялост разработен от James Karr през 1981 г. и прилаган широко (Assessment of
Biotic Integrity using fish communities (Karr, J. R., 1981).
Променливите, чието състояние се следи, са следните:

Ø Видов състав и численост
Брой видове;
Присъствие на нетолерантни видове;
Присъствие на хибриди;
Присъствие на различни възрастови групи.

Ø Екологични фактори
Брой екземпляри в пробата;
Пропорция на всеядните видове;
Пропорция на насекомоядните шаранови видове;
Пропорция на хищни видове;
Пропорция на мигриращите видове;
Пропорция на толерантни видове;
Пропорция на видовете с болести, паразити, увреждания на перките и други аномалии.

Най-задълбоченото развитие на философията на Kar (1981) е разработката на Европейски
рибен индекс - European Fish Index (EFI) свързан с изискванията на Рамковата директива за
водите за унифицирана за цялата Европейска общност метод за оценка на риби. Основите на
този индекс са същите като на Биотичния индекс, но са пригодени към европейските условия
(оригиналният метод е американски) и са привързани към определени речни типове, както се
изисква от РДВ. Освен това EFI е пригоден само за бързотечащи води, докато оригиналният
метод може да се използва и за големи бавнотечащи реки.

FIsh-based DEcision Support System (FIDESS) (Scardi e Tancioni, 2007) е мултиметрична
система за оценка на екологично състояние по рибна фауна съгласно изискванията на РДВ и
широко прилагана в Италия, която също се тества в рамките на темата с цел избиране на най-
подходящ метод за оценка на екологичен статус / потенциал.

Все още индексите и метриките с риби не са калибрирани по изискванията на РДВ
2000/60/ЕС – дават сериозни отклонения за българските типове.

Рибната фауна е пробонабирана чрез стандартен електроулов от реки (EN 14011).
Използван е експертен анализ, базиран на критерии и метрики, съобразени с типовете

реки. Анализът по пунктове показва следната картина:
За реки са регистрирани 5 потенциални референтни пункта (за планински,

полупланински условия) по реките Медвенска, Садовска, Двойница, Ропотамо и Велека. Близки
до референтни условия по риби са още 4 пункта на реките Батова, Камчия, Дяволска (за ЕП) и
Велека. Последните също могат директон да се използват за дефиниране на референтни условия
и МЕП. Един пункт не отговаря на изискванията за референтност по риби (река Изворска,
приток на яз. Мандра) и един пункт не може да бъде оценен поради пресъхванията на реката
през 2009 г. (Факийска) (Приложение I-2.3.1 и I-2.3.1а).

http://:@fame.boku.ac.at/
http://:@www.icpdr.org/jds/
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Ø Физико-химични елементи подкрепящи биологията
Съгласно РДВ 2000/60/ЕС при анализа на наличната информация и полевите обследвания

са покрити следните основни физико-химични показатели:
- Температурни условия – температура оС;
- Кислороден режим – разтворен кислород (mg/l), насищане с кислород (%);
- Соленост – соленост (µS/cm), електропроводимост (µS/cm);
- Ацидификационен статус – ще бъде измервано само рН на всички пунктове; За езера ще

бъде измервано също рН на придънния слой за потенциално вкисляване от анаеробни процеси
(амонификация, сулфатредукция);

- Биогенни условия – при разработване на класификационната система ще се ползват
данните за следните основни биогенни показатели: нитратен азот (N-NO3), нитритен азот (N-
NO2), амониев азот (N-NH4) (или сумата от трите е общия неорганичен азот); фосфати (P-PO4);
Измерване на общ азот и общ фосфор.

- ХПК и БПК5 – Предвид факта, че голяма част от предложените индекси характеризират
чувствителността на съответните БЕК към натоварване с биоразградима органика, тези
показатели също са включени при разработката на класификационната система за оценка на
екологичното състояние.

ТИПОВЕ ЕЗЕРА
Подходът за „езера” е много по-различен и специфичен в сравнение с този при реките,

поради естеството на матрицата. Важат същите основни принципи за избор на потенциално
референтни пунктове, както при реките. Независимо от размерите се пробонабира основно от
един представителен пункт, разположен по възможност в най-дълбоката част на „езерото”. В
този пункт се извършва представително пробонабиране за най-съществения БЕК за стоящи води
–  фитопланктон,  заедно със съпътстващите метрики:  хлорофил А,  прозрачност по Секки и
физико-химия. Задължително за дълбоките язовири и езера е правен дълбочинен физико-
химичен профил по температура, разтворен кислород/насищане с кислород, рН и
електропроводимост с батометър (по схемата 0 m, 5 m, 10 m, 20 m … придънен слой) или с
мултипараметрична сонда & полеви апарати с дълги кабели. За плитките „езера” (<10 m)
физико-химичните параметри на място са измервани само на повърхността и придънния слой
(разработка на екипа).

Същевременно подходът при останалите БЕК (водни макрофити, дънни
макробезгръбначни, рибна фауна) е свързан с фокусиране на пробонабирането и оценката в
плитката (литорална) зона на „езерото” (максимум до 10-15  m дълбочина), където тези
елементи са представителни. Обикновено дълбоките части на язовирите (профундал)
(дълбочина >20  m)  са изключително бедни на МЗБ фауна,  рибна фауна и напълно отсъстват
макрофити (екологична „пустиня”).

Биологичните елементи за оценка на екологичното състояние, съгласно Приложение V на
РДВ са следните:

Ø Фитопланктон
 Фитопланктонът се приема като най-същественият от биологичните елементи за

качество при оценката на екологичното състояние или потенциал на езера и язовири. Степента
на развитие на фитопланктонните съобщества определя трофността на съответния водоем. Този
елемент е много динамичен, като зависи силно от съдържанието на биогенни елементи,
светлина (слънчево греене, засенчване), температура и други фактори на средата.

Основни международни стандарти, които са използвани от екипа при пробонабиране и
анализ на референтни условия и МЕП по фитопланктон са:
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- EN ISO 5667-1:2006/AC:2007 Water quality - Sampling - Part 1: Guidance on the design of
sampling programmes and sampling techniques (ISO 5667-1:2006) (Ръководство за дизайн на
програми за пробонабиране и техники за пробонабиране)

- EN ISO 5667-3:2003/AC:2007 Water quality - Sampling - Part 3: Guidance on the
preservation and handling of water samples (ISO 5667-3:2003) (Ръководство за консервиране и
съхраняване на водни проби)

- EN 15204:2006 Water quality - Guidance standard on the enumeration of phytoplankton
using inverted microscopy (Utermöhl technique) (Стандарт за изброяване/изобилие на
фитопланктон чрез използване на инвертен микроскоп – метод на Утермьол и изчисляване на
биообем (biovolume) чрез таксон-специфични обеми на клетките на планктонните водорасли)

- ISO 10260:1992 Water quality - Measurement of biochemical parameters - Spectrometric
determination of the chlorophyll-a concentration (Спектрометрично определяне на
концентрацията на хлорофил-а)

За обосновка на референтни условия и екологичен потенциал са използвани 2 различни
скали по основните метрики: (1) за олиготрофни типове „езера”, (2) и за мезотрофни типове
„езера”. Приема се, че за фитопланктона референтните условия и МЕП са едни и същи поради
независимостта на този БЕК от хидроморфологичните модификации на езерата (WFD-CIS
Guidance Document No. 14: Guidance on the intercalibration process 2008-2011, 03 Dec 2009 [27]).

Водорасловият Групов Индекс (ВГИ,  или Catalan  Index)  е модификация по WFD
Intercalibration technical report, Part 2 – Lakes, Section 3 – Phytoplankton composition metrics (2008).
Скалите за хлорофил А и прозрачност са модификация по Cardoso, 2001. При ползване на
скалите са важни да бъдат взети предвид следните забележки и изключения:

- За хлорофил А, прозрачност и общ биообем се използват средно годишни стойности,
които са средно аритметично от минимум 4 измервания през годината (4-8 измервания).

- Относно метриката %Cyanobacteria понякога при референтни условия/МЕП и добър
статус/ДЕП има изключения от схемата, като могат да се регистрират висок процент
цианобактерии, индикаторни за олиготрофни условия в някои случаи. Тази метрика има
подкрепящ характер.

- Интензивността на „цъфтежи” на фитопланктон (по биообем в mm3/l) се оценява по
следната 5-степенна скала: I степен ≤ 2,5 mm3/l; ІІ степен ≈ 2,5 ÷ 10 mm3/l; ІІІ степен ≈ 10 ÷ 500
mm3/l; ІV степен ≈ 500 ÷ 5000 mm3/l; V степен („хиперцъфтеж”) > 5000 mm3/l (по Saut R., Wittick
A, 1990).

В Черноморския Район за басейново управление са обследвани 12 езера и язовири за
дефиниране на референтни условия и МЕП. Половината от тях (6 „езера”) не отговарят на
изискванията за референтни условия и МЕП и данните ще бъдат използвани за калибриране на
класификационата система.

Голямо е присъствието на езера от т.нар. преходни води по РДВ с различни степени на
соленост (халинност). Такива са по типове соленост:

§ Сладководните (ахалинни) „езера” (тип L7) - Дуранкулашко блато, Шабленско езеро,
яз. Мандра (бившо Мандренско езеро);

§ Слабо солените (олигохалинни) крайбрежни езера (тип L8) – ез. Алепу;
§ Свръх-солени (хиперхалинни) езера (тип L10) – Поморийско езера, Атанасовско езеро.
Всички тези езера принадлежат към „преходните” води, които все още не са

идентифицирани на територията на БДЧР и изискват отделна специална разработка за
референтни условия. Двете свръх-солени езера са СМВТ, изкуствено модифицирани от човека
за добив на сол и техния МЕП изисква специално моделиране (специални метрики за оценка).
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Екосистемите по всички БЕК са строго специфични и нямат нищо общо с другите сладководни
„езера” в България.

Събраните данни за фитопланктон са еднократни и имат предварителен и индикативен
характер за оценка на екологично състояние (статус) и екологичен потенциал.

По отношение на фитопланктона и свързаните с него метрики (прозрачност, хлорофил-а
и др.) са идентифицирани 6 „езера”, като референтни условия или МЕП. Това са обекти с висок
потенциал на референтност или МЕП, които ще изискват допълнителни проучвания през първия
ПУРБ 2010-2015 (Приложение I-2.3.2 и I-2.3.2а).

Тези 6 „езера”, които са използвани за определяне на референтни условия и МЕП са
следните:

§ Шабленско езеро (слабо модифицирано от екологична гледна точка) – близко до
референтни условия за екологично състояние за тип L7;

§ яз. Елешница (речен басейн на река Камчия) – типичен МЕП по ФП; Съществуват
някои проблеми със суспендирани вещества от голяма кариера над язовира (поради взривна
дейност)! Затова причисляваме яз. Елешница като близко до МЕП;

§ яз.  Цонево (поречие на река Луда Камчия)  –  типичен МЕП по ФП в района на
язовирната стена;

§ яз. Порой (речен басейн на река Хаджийска) – близко до МЕП; Може да се използва
дефиниране на МЕП за тип L16;

§ ез. Алепу – екипът го приема като близко до референтни условия по фитопланктон,
въпреки наличието на известно натоварване с биогени от близките туристически комплекси;

§ яз. Ясна Поляна – типичен МЕП по отношение на ФП.

Ø Макрофити
Водната макрофитна растителност е задължителен биологичен елемент за оценка на

екологично състояние (статус) и екологичен потенциал на реки и на «езера». Обрастванията с
макрофити в редица случаи са и типово-специфични и характерни за определени типове реки и
езера. Те са пряко свързани с натоварването с биогенни елементи, мътността (намаляване на
прозрачността),  и седиментацията, но пряко зависят и от редица други фактори като:
скоростите на течението и други хидравлични параметри (за реки), дълбочина (езера и язовири),
дънен субстрат (за прикрепените видове), надморска височина, наводнения, наличие на риби,
които ги използват за храна (бял амур) и други явления.

При анализа на макрофитната флора са използвани следните международни стандарти:

- EN 15460:2007 Water quality - Guidance standard for the surveying of macrophytes in lakes
(Стандарт за изследване на макрофити в езера)

- EN 14184:2003 Water quality - Guidance standard for the surveying of aquatic macrophytes
in running waters (Ръководство за изследване на водни макрофити в течащи води).

Основните метрики, които са ползвани при оценка на екологичен статус и потенциал
са следните:

§ Таксономичен състав на макрофити (composition of macrophytes)
- Определяне на видов състав на макрофити от 6-те основни екологични групи в

„макрофитния” речен участък за мониторинг и оценка.
§ Изобилие на макрофити (abundance)
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- Степени на общо изобилие - определя се визуално по 5-степенната скала на Kohler,
1971, която е вързана с изискванията на РДВ съгласно EN 14184:2003;

- Изобилие на отделните видове макрофити – извършва се и се представя по същия начин
както общото изобилие;
            - Условно изобилие на крайбрежната хигрофитна растителност (амфифити, хелофити) –
има значение при силно «доминиране» напр. за т.нар. «блатен» тип реки и канали, където
хелофитите (тръстика, папури) могат силно да редуцират водното огледало на реката
(Schaumburg, J., et al., 2006).

§ Интегрирани макрофитни индекси
- Биотичен индекс за макрофитите (БИМФ) по Melzer (Макрофитен Индекс, MI) –
разработен и прилаган в Германия (Melzer, A. 1999);

            - Референтен Индекс (Баварска Агенция по Околна Среда) (Schaumburg, J. et al., 2006,
2007).

Екологична оценка и интерпретиране на данните от макрофити
За основа на екологичната оценка по макрофити на този етап се приема Референтния

Индекс (Schaumburg, J. et al., 2006, 2007), като БИМФ е все ощ ев процес на тестване и
калибриране.

Трансформирането на РИ в скала в EQR от 0 дo 1 се извършва по следната формула:

EQR = {(РИ + 100) * 0,5}/100

В случаите, когато липсата на макрофити е доказан резултат от физикохимично
замърсяване, структурни промени или други антропогенни въздействия, то пунктът се оценява в
„много лошо” екологично състояние, съотв. потенциал.

За язовирите, като СМВТ или изкуствени ВТ макрофитните обраствания се считат за
допълнителен подкрепящ елемент, свързан с определяне на екологичен потенциал. Принципно
този БЕК има значение за типовете естествени езера, докато всички язовири са с регулиран
воден режим и е невъзможна коректната оценка поради следните причини:

§ Резки промени на водното ниво (язовири, които се използват за енергодобив или силно
спадане на нивото в края на сезона за поливане за язовирите, използвани за напояване);

§ Зарибяване с растителноядни видове риби като бял амур (Ctenopharyngodon idella),
които оказват сериозна биологична преса върху макрофитите и традиционно се използват за
контрол на обрастванията на язовири и рибовъдни стопанства.

Поради това макрофитната оценка на екологичния потенциал на всички типове язовири и
на много бавнотечащи речни участъци има подкрепящ характер и има значение само в крайни
случаи, когато язовира поради лоша подръжка е свръх-обрастнал с  водни макрофити. В
Чeрноморски район са тествани два индекса за оценка: т.нар. Референтен Индекс (РИ) на
Баварската Агенция по Околна Среда (Schaumburg, J. et al, 2006; Schaumburg, J. et al, 2007), и
БИМФ  (адаптиран вариант на MI на Melzer) (Melzer, A., 1999).
При „езерата” от 12 потенциални обекта единствено два не отговарят на изискванията за МЕП
по МФ:

·яз. Мандра – умерен ЕП
·ез. Алепу –  умерен статус;
Трябва да се подчертае, че тази оценка по МФ е предварителна и може да се промени при

допълнително калибриране на скалите (двата тествани индекса са немски и не са напълно
адаптиране за българските условия).
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От останалите 6 язовира и 4 езера: в три язовира не са установени макрофити (яз.
Елешница, яз. Ахелой и яз. Порой), в яз. Порой е с недостатъчно МФ за оценка (установените
макрофити не са индикаторни); яз. Съединение е в МЕП; яз. Мандра и яз. Ясна поляна са в ДЕП
(близко до МЕП);  две езера са с добър статус –  Дуранкулашко блато и Шабленско езеро;
Поморийско и Анатасовско езеро са с недостатъчно макрофити за оценка (установените
макрофити не са индикаторни) (Приложение I-2.3.2 и I-2.3.2а).

Ø Макробезгръбначна фауна
Значително по-малко значение има оценката с макробезгръбначни на езера и особено на

дълбоки язовири, където значението на дънната фауна не е толкова определящо за цялата
екосистема.

Основни метрики за макробезгръбначни
Ø Таксономичен състав на бентосната безгръбначна фауна (composition of thе invertebrate

fauna)
Общ брой таксони
Ø Изобилие на бентосната макробезгръбначна фауна (abundance of thе invertebrate fauna)
 - Общо изобилие в индивиди / m2
 - % Oligochaeta изразени като % от общото изобилие.
Ø Трофичен индекс
-  Съотношение между Oligochaeta  &  Chironomidae  и всички останали групи (други

Diptera, Mollusca, Ephemeroptera, Trichoptera и др.):

Скалата на този опростен ТИ варира от 0.00 ÷ 100.00 (и повече).
При езерата и язовирите в ЧМ регион са използвани опростени метрики за първоначална

оценка на получените резултати: (i) % Oligochaeta; (ii) Общ брой таксони; (iii) Общо количество
индивиди. Първоначалният EQR е изчисляван по метриката % Oligochaeta, като най-
представителна, когато се пробонабира от литоралната (плитка) зона на „езерата”.

При езерата Дуранкулашко блато не отговаря на изискванията за референтност и е в
умерено състояние. По-същият начин 3 язовира (Ахелой, Съединение, Мандра) не отговарят на
изискванията за МЕП или ДЕП. За двата специфични типа езера от „преходните води” (L8 и
L10) не могат да бъдат определени на този етап референтни условия / МЕП, поради голямата
специфика на дънните съобщества и липсата на исторически данни за МЗБ. Особено
специфични са съобществата на свръх-солените езера, ползвани за соледобив – Поморийско
езеро и Атанасовско езеро (Приложение I-2.3.2 и I-2.3.2а).

Ø Риби
За рибна фауна използват няколко методики за пробонабиране, базирани на

съществуващи европейски стандарти:
· Пробонабиране в стоящи води (езера, язовири, стари корита на реки, блата, лимани на

реки, лагуни, крайморски водоеми) без морето, базирана на експресен вариант на стандарт EN
14757 и за литоралната зона адаптиран вариант съгласно EN 14011.

За стоящите води е използван модифициран мултиметричен индекс базиран отново на
метода на Кар, но приспособен към специфичните езерни условия. Като основните метрики,
които ще се използват са трофичната структура (наличието на хищни видове),  процент от
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присъствие на типични за речния участък видове, съотношението растителноядни,
планктоноядни, всеядни видове, процент на интродуцирани, нетипични за реката видове и
толерантни форми,  брой видове и др.  Методите за стоящи води тепърва предстои да бъдат
развивани в рамките на първите ПУРБ.

При езера и язовири са прилагани разнообразни методи за качествено и полу-
количествено пробонабиране в литоралните зони (електоулов, мрежести уреди). Обследвани са
по-подробно естествените езера,  докато язовирите се зарибяват и обикновено имат напълно
изкуствени ихтиоценози.

На този етап е използван експертен анализ, базиран на критерии и метрики, събразени с
типовете ”езера”.

Анализът по пунктове показва следната картина:
Липсват достатъчно разработени методи за оценка рибен статус на „езера” в Европа, но

все пак може да се каже, че единствено ез. Шабла е в почти референтни условия и вероятно яз.
Мандра има добър ЕП. Останалите обследвани и оценени „езера” не отговарят на изискванията
за референтност и МЕП, като трябва да се подчертае слабото значение на рибната фауна като
БЕК за оценка на ЕП/статус на всички язовири и много от езерата в България.  Рибната фауна
трябва да има подкрепящ характер при оценките на „езера”(Приложение I-2.3.2 и I-2.3.2а).

Ø Физико-химични елементи подкрепящи биологията
Съгласно РДВ 2000/60/ЕС при анализа на наличната информация и полевите

обследвания са покрити следните основни физико-химични показатели:
- Температурни условия – температура оС, за „езера” вертикален температурен профил за

определяне на лятна стратификация и дълбочина на термоклина;
- Кислороден режим –  разтворен кислород (mg/l),  насищане с кислород (%);  При

„езерата” вертикален кислороден профил за определяне наличието на безкислороден слой в
близост до дъното (анаеробни условия); Свръхнасищането с кислород (>120%) в следобедните
часове е обикновено добър индикатор за силен „цъфтеж” на фитопланктон или водна
макрофитна растителност (за реки);

- Соленост – соленост (µS/cm), електропроводимост (µS/cm); За крайморските езера
солеността ще бъде измервана и в дълбочина за евентуална стратификация и наличие на
халоклин;

- Ацидификационен статус –  ще бъде измервано само рН на всички пунктове;  За езера
ще бъде измервано също рН на придънния слой за потенциално вкисляване от анаеробни
процеси (амонификация, сулфатредукция);

- Биогенни условия – при разработване на класификационната система ще се ползват
данните за следните основни биогенни показатели: нитратен азот (N-NO3), нитритен азот (N-
NO2), амониев азот (N-NH4) (или сумата от трите е общия неорганичен азот); фосфати (P-PO4);
Измерване на общ азот и общ фосфор. Показателят „общ фосфор” е пряко свързан с развитието
на фитопланктонните съобщества1 и затова ще е от значение при разработването на
класификационната система за типовете водни тела от категория „езеро”.

- ХПК и БПК5 – Предвид факта, че голяма част от предложените индекси характеризират
чувствителността на съответните БЕК към натоварване с биоразградима органика, тези
показатели също са включени при разработката на класификационната система за оценка на
екологичното състояние.

- Допълнителни параметри – прозрачност по Секки, SD (m) – само за „езера”.

1 При измерването на общ P в „езера” практически се измерва биомасата на планктонните съобщества (може да се прецени по разликата с
неорганичните РО4)
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С цел оценка на наличието на лятна стратификация на дълбоките водоеми, дълбочина на
термоклина, физико-химични условия на придънния слой (анаеробни условия) при част от
езерата (язовирите), отговарящи на тези условия, е правен дълбочинен физико-химичен профил
по следните показатели (температура, разтворен кислород, насищане с кислород, рН,
електропроводимост).

На всички дълбоки „езера” е правен и дълбочинен ФХ профил.

Обобщена оценка на референтните условия/МЕП за типовете Реки и Езера
Определени са 12 пункта реки от който:
- 2 пункта отговарят на референтни условия: р. Двойница - 4 км преди вливане в Черно

море (мост за с. Приселци); р. Факийска, мост за с. Варовник;
- 8 пункта са близки до референтните условия: р. Батова - 1 км преди с. Батово, р. Тича -

над с. Тича, р. Медвенска - с. Медвен, р. Садовска - устие, р. Ропотамо - при ПР „Вельов вир”,
р. Дяволска - 5 км преди Приморско, р. Велека - мост м/у с. Бръшлян и с. Звездец и р. Велека -
с. Синеморец;

- 2 пункта са с условно референтни условия: р. Камчия - „Пода”; р. Изворска – преди
с. Извор

Обобщената оценка е показана в Приложение I-2.3.3 – I-2.3.6
За категория „езера” са определени 12 пункта, от които:
- 1 пункт е близък до референтните условия – Шабленско езеро;
- 1 пункт е с условно референтни условия – ез. Алепу;
- 2 пункта отговарят на условията за МЕП - яз. Цонево и яз. Ясна поляна;
- 2 пункта са близки до условията за МЕП – яз. Елешница и яз. Порой;
- 1 пункт е вероятно близко до МЕП – Поморийско езеро;
- 1 пункт е условно с МЕП – яз. Мандра – изток
- 4 пункта не отговарят на изискванията за референтност/МЕП
Обобщената оцека е показана в Приложение І-2.3.3 и І-2.3.6.

ТИПОВЕ КРАЙБРЕЖНИ МОРСКИ ВОДИ
Неповлияните условия в Черно море се отнасят за периода преди 1970  г. Понастоящем

неповлияни условия в крайбрежните води трудно могат да бъдат открити пред българския бряг.
Въпреки това е извършено определяне на потенциални реферетни места, с цел да се

подпомогне извеждането на референти условия (по отношение на БЕК макрозоозбентос и
макрофити). Определянето на тези места е извършено въз основа на анализа на анатропогенното
въздействие: преглед и идентификация на зони с минимален или никакъв натиск и въздействие
от брегови произход (земеделие, точкови и дифузни източници и др.) и от дейности
предизвикващи морфологични изменения (драгиране, удълбочаване, депониране и др).

В резултата на анализа 2 зони са определени като потенциално референти места:
- водно тяло с код BG2BS000C007 – потенциално референтно място за тип CW602310
- водно тяло с код BG2BS000C012 – потенциално референтно място за тип CW602330

(Приложение І-2.3.6).
Рефентните условия се определят за биологичните елементи за всеки тип крайбрежни

води.
Определените рефентни стойности и класификационни системи за оценка, разработени

по биологични елементи и селектираните метрики към тях са разработени от Института по
Океанология при БАН, проект „Оценка на въздействието от наземно-базирани източници върху
морската и крайбрежна среда, екосистеми и биоразнообразие” (Приложение І-2.3.5).
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Ø Фитопланктон
Класификационната система и референтите условия са разработени за 2 групи типове, в

зависимост от влиянието на факторите, използвани в определянето на типовете:  дълбочина и
откритост към вълнение:

1.CW602330, CW602310.
2.CW602210, CW602220, CW602230, CW602321.
След задълбочено изследване на възможните дескриптори (определители) на

фитопланктона, предвид ограниченията при идентифициране на типово специфичните
биологични референтни условия за крайбрежните морски води, са избрани следните метрики:

- биомаса на фитопланктона;
- концентрация на хлорофил-А;
- Трофичен индекс (TRIX-индекс) и прозрачност на Секи

При интеркалибрацията с Румъния, на база на получените резултати, беше решено най-
северното гранично водно тяло от общия тип да бъде обусловено в отделен тип,  тъй като
хармонизираните методи за оценка не са приложими за останалите водни тела в типа.

Референтите условия и класификационната система за биомаса на фитопланктона са
изведени като са взети предвид:

- данни за фитопланктон по сезони от референтен период от 1954 до 1970 г.;
- 10 персентил (долна граница) от дългосрочен набор от данни (1983-2005 г.) за

дефиниране на референтите условия;
- 90 персентил (горна граница) за определяне на границата за много лошо състояние от

периода на интензивна антропогенна еутрофикация – 80 те години на 20 век.
Референтите условия и класификационната система за концентрацията на хлорофил „А”

са изведени, като е взет предвид:
- 10 персентил от данните за периода от 1990 до 2006 г., поради липсата на данни за

хлорофил „А” от периода преди 1990 г. Достоверността на изведените стойности е проверена,
чрез данните за фитопланктон.

При извеждане на референтите условия и в двата случая е използвана експертна оценка.
За показателите Трофичен индекс (TRIX-индекс) и прозрачност на Секи не са изведени

типовоспецифични референти условия и класификационна система.

Ø Макрозообентос
За извеждане на референтите условия по БЕК макроззобентос е приложен следният

подход:
            -изследване на идентифицирани неповлияни или по-слабо повлияни места от човешката
дейност и анализиране на проби от дънните съобщества в тези места (имащи мн.добър статус по
предложаните за оценка метрики)
            - за типовете водните тела, за които не са установени потенциални референти места е
приложена експертна оценка.
            Те ще бъдат верифицирани при прилагане на класификационните системи.

Избрани метрики:
- индекса на разнообразие на Шанън (Н');
- АМБИ;
- Мултиметричен индекс М-АМБИ.
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Ø Макроводорасли и висши растения
При оценка на състоянието по този биологичен елемент са приети като най-показателни

индексите на екологична оценка (Орфанидис, 2001) и на специфична повърхност (Миничева и
колектив, 2003).

Избрани метрики:
- индекс на специфична повърхност;
- индекс на екологична оценка.

За водните тела от тип CW602210 не са определени референти условия, тъй като те
предлагат песъклив дънен субстрат, а висшите растения обитават области с тинест субстрат.

За тип CW602321 не са изведени референти условия, поради това, че водното тяло от
този тип е с дълбочина по-голяма от 30  м,  а в пред българския бряг макроводораслите са
разпространени до 7 м дълбочина.

2.4. Определяне на интеркалибрационни места.

Tиповете повърхностни води от категории „Реки”

Индикативно съответствие на типовете повърхностни води от категории „реки” и „езера”
в БД-Варна с еквивалентни типове от други европейски държави

Сътветствието между българските и европейски дефинирани типове „реки”  и „езера”  е
направено на база на Commission Decision 2008/915/EC (OJ L332, 10.12.2008)2. В някои случаи
сравненията са правени само по някои отделни биологични елементи и метрики за качество,
където се очаква частично или пълно съответствие с биогеографските условия.

№
EC
тип

(код)
Характеристика

BG
тип

(код)
Описание Коментари за съответствие

(възможности за интеркалибрация)

1
R-A2
(Алпий

ски
ГИГ)

Малки до средни
реки с голяма надм.
височина (500-1000
m, макс. 3000 m),
силикатен тип
(гранит, метаморфни
скали); Водосборен
район: 10-1000 km2;
Скали и големи
камъни

R2

Високо-
планински
типове:
Планински
реки в ЕР12
(R2)

Възможности за интеркалибрация по БЕК: МЗБ и ФБ
за алпийски и планински реки в Рила, Пирин и
Витоша. Също по МФ по някои общи метрики (%
покритие, обилие). По-ниската зона на планинските
типове не трябва да участва в интеркалибрацията.

Държави, които са интеркалибрирали този тип:
Австрия, Франция, Италия, Испания, Словения.

2

R-C3
(Центр
ална/Б
алтийск
а ГИГ)

Малки
полупланински
силикатни реки; 10-
100 km2 водосбор и
ширина 2-10 m

R4
част

Полупланинс
ки реки в
ЕР12 и ЕР7

Силикатни малки полупланински реки в цяла
България. Сравнително често срещани, но много от
тях имат смесена геология. Калибриране по МЗБ,
ФБ, МФ (само общи метрики).
Държави, които са интеркалибрирали този тип:
Австрия, Белгия (Валония), Чехия, Германия,
Полша, Испания, Швеция, Франция, Латвия,
Португалия, Люксембург, Великобритания.

3

R-C5
(Центр
ална/Б
алтийск
а ГИГ)

Големи равнинни
реки със смесена
геология; 1000-10
000 km2 водосбор и
ширина >25 m;
мрянова зона

R10
Големи
равнинни
реки в ЕР12 и
ЕР7

Донякъде могат да бъдат сравнявани по всички БЕК
(обобщени метрики) с равнинните части на нашите
големи реки –Камчия, Велека, Резовска.
Държави, които са интеркалибрирали този тип:
Чехия, Естония, Франция, Германия, Испания,
Ирландия, Италия, Латвия, Литва,  Люксембург,
Швеция, Великобритания.

4
R-C6
(Центр
ална/Б

Малки равнинни
карстови реки; 10-
300 km2 водосбор и

R8
част

Малки и
средни
равнинни

Отделни реки от R8, заедно с всички карстови
извори и прилежащия им речен участък.
Възможности за интеркалибриране на всички БЕК

2 COMMISSION DECISION of 30 Oct 2008 establishing , pursuant to Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council, the values of
the Member State monitoring system classifications as a result of the intercalibration exercise (notified under document number C(2008) 6016)
(2008/915/EC), OJ L332, 10.12.2008



ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В ЧЕРНОМОРСКИЯ БАСЕЙНОВ РАЙОН

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН С ЦЕНТЪР ВАРНА
43

№
EC
тип

(код)
Характеристика

BG
тип

(код)
Описание Коментари за съответствие

(възможности за интеркалибрация)
алтийск
а ГИГ)

ширина 3-10 m;
чакълесто дъно,
варовици

реки в ЕР12;
Големи
карстови
извори

(без рибна фауна), използвайки общи метрики и
индекси.
Държави, които са интеркалибрирали този тип:
Дания, Естония, Испания, Франция, Ирландия,
Италия, Полша, Литва,  Люксембург, Швеция,
Великобритания.

5

R-E1
(Източ
ноконт
инента

лна
ГИГ)

Малки и средни
силикатни
полупланински реки
в Карпатите; 10-1000
km2 водосбор; 500-
800 m

R4
част

Полупланинс
ки реки в
ЕР12 и ЕР7

Възможности за интеркалибриране на всички БЕК,
използвайки общи метрики и индекси. Само по-
високата част на нашите полупланински реки
особено в ЗБР и ИБР. В повечето случаи геологията
е смесена в България, а надм. височина е доста по-
ниска за ДР и ЧР.
Държави, които са интеркалибрирали този тип:
Чехия, Унгария, Румъния, Словакия

6

R-E2
(Източ
ноконт
инента

лна
ГИГ)

Равнинни средно
големи реки; 100-
1000 km2 водосбор;
<200 m; смесена
геология; финни
субстрати: пясък,
тиня/глина

R11
част

Средни и
малки
равнинни
реки в ЕР12 в
ЧМ суб-ЕР

Отлични възможности за интеркалибриране по БЕК
на всички средни равнинни реки които не пресъхват
в ЧМ район, (Двойница, Батова, Ахелой,
Хаджийска).
Държави, които са интеркалибрирали този тип:
Чехия, Унгария, Румъния, Словакия

7

R-E4
(Източ
ноконт
инента

лна
ГИГ)

Полупланински
средно големи реки;
100-1000 km2

водосбор; 200-500 m;
смесена геология;
дънни субстрати:
пясък, чакъл

R4
част

Полупланинс
ки реки в
ЕР12 и ЕР7

Интеркалибриране по всички БЕК; За ЧМ суб-ЕР
този чакълесто-пясъчен тип слиза до 80 m надм.
височина (все още границите не са прецизирани).
Държави, които са интеркалибрирали този тип:
Австрия,Чехия, Унгария, Словакия, Словения

8

R-М2
(Среди
земном
орска
ГИГ)

Малки и средни
равнинни
Средиземноморски
реки; 10-1000 km2

водосбор; <400 m;
смесена геология;
силна сезонна
вариация на оттока

R11
Част

Реки със
средиземно
морско
климатично
влияние в
ЕР7; Малки и
средни ЧМ
реки

Интеркалибрация по всички БЕК на полу-
пресъхващи реки с голяма сезонна аплитуда на
оттока (пороен характер през зимата и пролетта).
Примери: Върбица, Крумовица, Южно ЧМ средни и
малки реки.
Държави, които са интеркалибрирали този тип:
Франция, Гърция, Италия, Португалия, Испания

9

R-М5
(Среди
земном
орска
ГИГ)

Малки равнинни
временни реки

R11
Част

Реки със
средиземно
морско
климатично
влияние в
ЕР7; Малки и
средни ЧМ
реки

Интеркалибрация по всички БЕК на всички сезонно
пресъхващи реки в малки реки по Южното
Черноморие.
Държави, които са интеркалибрирали този тип:
Кипър, Италия, Португалия, Словения, Испания

Tиповете повърхностни води от категории „Езера”

№ EC тип
(код)

Характеристик
а

BG
тип

(код)
Описание Коментари за съответствие

(възможности за интеркалибрация)

1
L-AL3

(Алпийск
и ГИГ)

Дълбоки,
полупланински или
равнинни; 50-800
m, Площ: >0.5 km2;
Средна дълбочина:
>15 m

L11
L12
част

Големи
дълбоки
язовири;
Средни и
малки
полупланинск
и язовири в
ЕР12 и ЕР7

България може да сравнява само язовирни типове –
основно по ФП и вероятно частично по МЗБ и МФ.
Тук влизат всички големи дълбоки язовири от L11
(Камчия, Цонево), както и дълбоките язовири (>15 m
ср. дълбочина)  от L12 и L13.
Държави, които са интеркалибрирали този тип:
Австрия, Франция, Германия, Италия, Словения.

2
L-AL4

(Централ
на/Балти
йска ГИГ)

Полупланински,
плитки; 200-800 m,
Площ: >0.5 km2;
Средна дълбочина:
3-15 m

L12
част

Средни и
малки
полупланинск
и язовири в
ЕР12 и ЕР7

България може да сравнява само язовирни типове –
основно по ФП и вероятно частично по МЗБ и МФ.
Тук влизат повечето  полупланински язовири от L12.
Държави, които са интеркалибрирали този тип:
Австрия, Франция, Германия, Италия, Словения.

3
L-M5/7
(Средизе
мноморс
ка ГИГ)

Големи, дълбоки,
силикатни язовири;
0-800 m, Площ:
>0.5 km2; Средна
дълбочина: >15 m

L11
част

Големи
дълбоки
язовири

Възможна интеркалибрация по всички БЕК.
Държави, които са интеркалибрирали този тип:
Гърция, Франция, Португалия, Испания, Румъния.
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№ EC тип
(код)

Характеристик
а

BG
тип

(код)
Описание Коментари за съответствие

(възможности за интеркалибрация)

4
L-M8

(Средизе
мноморс
ка ГИГ)

Големи, дълбоки,
варовикови
язовири; 0-800 m,
Площ: >0.5 km2;
Средна дълбочина:
>15 m

L11
част

Големи
дълбоки
язовири

В България са със смесена геология (необходимо е
проучване). Възможна интеркалибрация по всички
БЕК.
Държави, които са интеркалибрирали този тип:
Кипър, Гърция, Франция, Италия, Испания,
Румъния.

Типовете повърхностни води от категории „Крайбрежни морски води”
При иницииране на интеркалибрационната процедура през 2004 г., бяха определени 5

интеркалибрационни пункта (в добро или умерено състояние по експертна оценка) – 2 в
българската акватория и 3 в румънската част на общия тип водни тела. При преминаването от
типологията по система „А” към типология по система „Б”, границите на общия тип в
българската част бяха редуцирани и изтеглени в близост до н. Шабла. По този начин технически
броя на интеркалибрационните места беше сведен до два – по едно във всяка от страните. При
последващите научни изследвания не беше потвърдено наличието на добро състояние в общия
тип и подхода на извеждане на референтни условия и интеркалибрирането им се промени към
експертна оценка за всеки от елементите.

Резултати от хармонизация в общия тип водно тяло с Румъния – Гранични EQR
стойности (Приложение І-2.4).

Интеркалибрацията по отношение на БЕК макрозообентос беше проведена в рамките на
Първото интеркалибрациооно упражнение в период 2004-2006г.

За установяването на индекса AMBI, граничните EQR стойности са изчислени на базата
на “Ръководство за използване на AMBI (AZTI’s Морски биотичен индекс) за оценка на
екологичното качество на бентоса”.

Видовите имена, използвани с AMBI са съгласувани с наръчник “Пробонабиране на
количествени проби и обработка на пробите от морски макрозообентос от „меки седименти”
(Ценка Консулова, Валентина Тодорова – 2005).

В оценката за екологичния статус, двете страни решиха да използват трансграничните
дефиниции, разработени от автора Borja.

Хармонизирането на стойностите на EQR доведоха до отделяне на най-северното водно
тяло на тип CW602230  от останалите водни тела от същия тип,  и в крайна сметка до
обособявяне на нов тип крайбрежни водни тела.
            По отношение на БЕК фитопланктон бяха интеркалибрирани границите между „добро” и
„умерено” състояние за показателя „биомаса на фитопланктона”.
           В рамките на второто интекалибрационно упражнение, обхващащо периода от 2009 - 2012
г. е планирано да бъде приключена интеркалибрацията по отношение на БЕК фитопланктон,
като се прецизират определените на първа фаза граници и се интеркалибрират границите по
отношение на останалите показатели:

- хлорофил „А”;
- цъфтежна концентрация;
- честота на цъфтежите.

           Предстои внедряването и интеркалибрирането на параметър характеризиращ качествения
състав на фитопланктона.
           В рамките на на второто интекалибрационно упражнение ще бъдат интеркалибрирани и
границите и метриките използвани за оценка на състоянието по отношение на БЕК
макрофитобентос.
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2.5. Определяне на типовете водни тела за всяка категория повърхностни води.
След извършване на типологията по система „Б” бяха определени водните тела,

попадащи във всяка категория повърхностни води, както е представено в Приложения І-2.5а ¸
І-2.5.е

3. Характеристика на подземните води.
3.1. Определяне на подземните водни тела.
Определянето на подземните водни тела се изивърши в  три етапа:
· определяне на подземните водни тела;
· актуализация на определените подземни водни тела ;
· прецизиране на определените водни тела .

При определяне на подземните водни тела основно са ползвани указанията, които са
посочени  в т. 2 на приложение ІІ от РДВ. Подходът включва елементи на първоначалното
характеризиране на подземните водни тела, съгласно т.2.1. и допълнително характеризиране по
т. 2.2. и т.2.3. от РДВ.

3.2. Първоначална характеристика на подземните водни тела.
Елементите на първоначалното характеризиране на подземните водни тела са:
· Местоположението, границите и площта на подземните водни тела;
· Видовете натиск, на който е подложено всяко водно тяло;
· Източниците на замърсяване;
· Общия характер на водовместващите скали;
· Подземни води, от които зависят повърхностни водни екосистеми.

Основната единица за управление при подземните води е водното тяло.
При първоначалния преглед в Черноморския басейнов район са определени 45 подземни

водни тела в 7 основни водоносни хоризонта.
За определянето на водните тела е използвана част от налична информация от

докладите, публикациите, собствена информация, разработки по проекти, осъществени в
състемата на МОСВ, данни от НИМХ  и основно представените анализи за 2003 г. от ВиК-
дружествата за водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване. Не са включени
мониторинговите данни на бившия Комитет по геология поради недостатъчно време за
актуализация на архивния материал. Освен собствения мониторинг на ВиК-дружествата са
анализирани и данните от собствения мониторинг на ползвателите с издадени разрешителни и
регистрирани водовземни съоръжения по ЗВ в Черноморския басейнов район.

В Приложение І-3.1а са представени местата на взаимодействие на повърхностни и
подземни води.

3.3. Допълнително характеризиране на подземните водни тела.
Допълнителното характеризиране е извършено за водни тела, които първоначално са

индентифицирани в риск.
Елементите на допълнителното характеризиране на подземните водни тела са:
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· Геоложките особености, включително размера и вида на геоложките единици;
· Хидрогеоложки характеристики, включително хидравлична проводимост, порестост и

ограниченост при наличие на данни за обекта;
· Характеристика на повърхностните отложения в подхранващия водосбор;
· Стратиграфска характеристика на колектора;
· Взаимодействие на подземното водно тяло с повърхностни води и сухоземни

екосистеми;
· Използване на наличните данни за изчисляване на ресурса на водоносния хоризонт и

подземното водно тяло;
· Хидрохимичните данни за водите, включително антропогенния натиск и въздействие

върху тях.
При допълнителното характеризиране на водните тела за целите на мониторинга, две

тела от неогена в Североизточна България са обединени в едно, същото е положението и за
малм-валанжа.

   Критерите за групиране на горецитираните ВТ са:
· достатъчно сходство по литоложки състав;
· достатъчно сходство по характеристиките на водоносния пласт;
· сходен тип колектор, съответно: карстово –поров и пукнатинно - карстов;
· по въздействие и надежност на оценките на риска - установени са замърсявания с

нитрати над 50 мг/л в неогена и чисти тела в малм-валанжа;
· прилежащи водни тела едно към друго.
След групирането общия брой подземните водни тела е 43.

В изпълнение на Заповед № РД-634  /  18.09.2009  г.  на МОСВ и съгласно изменения на
чл.152 от Закона за водите (ДВ бр.47/2009г.), броят на подземните водни тела бе променен както
следва:

-  две ПВТ с кодове BG2G00000Q001 и BG2G0000000N017 попадат в обхвата на БДДР;
- водни тела с кодове BG2G000000N015 и BG2G000000N016 са групирани в ново водно

тяло с код BG2G000000N044 с наименование – Карстово –порови води в Североизточна и
Средна Добруджа,  по следните причини: те имат  сходни характеристики по геолого-литоложки
състав, хидрогеоложки данни (структура на водоносния хоризонт, хидравлични,
филтрационните данни и проводимост) и са подложени на идентични видове антропогенен
натиск.

В резултат на гореизложеното на територията на БДЧР са определени 40 водни тела в 7
водоносни хоризонта, както следва:

Ø Кватернерен водоносен хоризонт – 13 водни тела
Ø Неогенски водоносен хоризонт – 9 водни тела
Ø Палеогенски водоносен хоризонт – 4 водни тела
Ø Горнокреден водоносен хоризонт  –  6 водни тела
Ø Долнокреден  водоносен хоризонт –  4 водни тела
Ø Малм – валанжински  водоносен хоризонт – 2 водни тела
Ø Юрскотриаски и палеозой – протерозой водоносни хоризонти - 2 водни тела.

По-долу е дадена кратка характеристика на обособените водоносни хоризонти и
прилежащите им определени водни тела, следвайки геохронологията от по-млади към по-стари
формации:
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Кватернерният водоносен хоризонт основно се формира в алувиалните отложения
(терасите на по-големите реки и повърхностно-течащи води)  и по рядко в делувиалните и
пролувиални седименти, като е автономен за всяка от тях. Основно подхранването се
осъществява от валежните скатови води във водосборната област и привлекаеми ресурси от
оттока на реката в зависимост от водочерпенето в съоръженията. Основната и допълнителната
характеристика на ПВТ са представени в Приложение І-3.1б.

На територията на БДЧР са определени 13 водни тела (фиг.16)  в терасите на реките:
BG2G00000Q002 -  Порови води в кватернера на р.  Батова с колектор от варовици,  песъчливи
глини, пясъци, чакъли;
BG2G00000Q003 - Порови води в кватернера на р. Провадийска с колектор от чакъли, пясъци и
глини;
BG2G00000Q004 - Порови води в кватернера на р. Врана с колектор от чакъли, пясъци и глини;
BG2G00000Q005 - Порови води в кватернера на р. Камчия с колектор от чакъли, пясъци, гравий
и глини;
BG2G00000Q006 -  Порови води в кватернера на р.  Хаджийска с колектор от пясъци,  гравий и
глини;
BG2G00000Q007 -  Порови води в кватернер на р.  Луда Камчия с колектор от чакъли,  пясъци,
гравий и глини;
BG2G00000Q008 -  Порови води в кватернера на р.  Айтоска с колектор от варовици,  чакъли,
гравий, пясъци и глини;
BG2G00000Q009 -  Порови води в кватернера на р.  Средецка –  Мандра с колектор от глини,
чакъли и пясъци;
BG2G00000Q010 -  Порови води в кватернера на р.  Ропотамо с колектор от чакъли,  гравий и
пясъци прослоени от глини;
BG2G00000Q011 - Порови води в кватернера на р. Дяволска с колектор от пясъци, чакъли,
гравий и глини;
BG2G00000Q012 - Порови води в кватернера на р. Велека с колектор от чакъли и пясъци и
глини;
BG2G00000Q013 -  Порови води в кватернера  на р.  Резовска с колектор от чакъли,  пясъци и
глини;
BG2G00000Q014 -  Порови води в кватернера  на р.  Двойница с колектор от чакъли,  пясъци и
глини.
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Неогенският водоносен хоризонт е формиран в кримокавказки тип седименти, основно в
североизточната част на БДЧР и като отделни локални комплекси югоизточно от Стара планина.
Неогенският водоносен хоризонт изгражда комплекс с локални водоносни серии в отложенията
на миоцена (предимно чокрака), долния и горен сармат. В този комплекс са представени
напорни и грунтови води и на места смесени, поради което възприетите коти на
хидроизопиезите имат ориентировъчен характер и могат да се използват с известно
приближение за проектиране и отчитане на хидродинамиката.

Основно подхранването се осъществява от валежните води на водосборната област, като
в карстовите терени на Добруджа повърхностно-течащите води (река Суха) понират в
пукнатинно-карстовия колектор. Площите и основната хидрогеоложка характеристика за този
хоризонт са представени в Приложение І-3.1б. В някои случаи неогенския водоносен хоризонт
се подхранва от кватернерния, палеогенски или горнокреден водоносни хоризонти. Също така в
определени местата на дрениране той подхранва повърхностни води и оказва влияние върху
екосистемите в района.

На територията на БДЧР са определени 9 водни тела (фиг.17)  в неогена:

BG2G00000N044 - Порови води в неоген-сармат Североизточна и Средна Добруджа с колектор
от варовици, пясъци, пясъчници, глини;
BG2G00000N018 - Порови води в неоген-миоцен-сармат Изгрев-Варна-Ботево-Батово с
колектор от варовици, пясъци, пясъчници, глини;
BG2G00000N019 - Порови води в неоген-миоцен Галата-Долен чифлик с колектор от пясъци,
варовици, пясъчници;
BG2G00000N020 - Порови води в неоген-сармат Руен-Несебър с колектор от варовици, пясъци,
пясъчници, глини;
BG2G00000N021 - Порови води в неоген-сармат Айтос с колектор от варовици, пясъци,
пясъчници, глини и конгломерати;
BG2G00000N022 - Порови води в неоген-сармат Средец с колектор от варовици, пясъци,
пясъчници, глини;
BG2G00000N023 -  Порови води в неоген-сармат Созопол с колектор от варовици,  пясъци,
пясъчници, глини;
BG2G00000N024 - Порови води в неоген-сармат Приморско с колектор от варовици, пясъци,
пясъчници, глини;
BG2G00000N025 - Порови води в неоген Бургас с колектор от варовици, пясъци, пясъчници,
глини.
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Палеогенският водоносен хоризонт е формиран предимно в долно и средноеоценските
отложения с порово-пукнатинен колектор. Водоносният хоризонт е издържан в СИ България и
заляга на дълбочина от 20  до към 600  метра.  В останалите райони на БДЧР той е представен
като повърхностен комплекс или маломощен хоризонт с локално подхранване. В някои случаи
формира общ комплекс с кватернерния, неогенския, горнокредния или малм-валанжския
водоносен хоризонт,  като се подхранва или подхранва някой от тях.  В СИ България той е
напорен, като в останалите места предимно е грунтов до полунапорен.

Подхранването му се осъществява основно от валежите в зоните, където се  рaзкрива на
повърхността, а в дълбочина - от водите формирани на повърхността или взаимодействието му с
другите хоризонти. Площите и основната хидрогеоложка характеристика за този хоризонт са
представени в Приложение І-3.1б.

На територията на БДЧР са определени 4 водни тела (фиг.18)  в терасите на реките:

BG2G0000Pg026 - Порови води в палеоген-еоцен Варна-Шабла с колектор от пясъци,
пясъчници, варовици;
BG2G0000Pg027 -  Порови води в палеоген-еоцен,  олигоцен Провадия с колектор от пясъци,
пясъчници, варовици, глини, мергели и конгломерати;
BG2G0000Pg028 - Порови води в палеоген, палеоцен, еоцен Руен-Бяла с колектор от флиш-
конгломерати, пясъчници, варовици, мергели;
BG2G0000Pg029 - Порови води в палеоген-еоцен, олигоцен Бургас с колектор от конгломерати,
пясъчници, варовици, глини, мергели
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Горнокредният водоносен хоризонт или по-точно комплекс се формира в
повърхностните отложения (афльоримента на геолого-литоложките формации). Пъстрият
литолого-стратиграфски състав на колектора се обуславя от седиментогенен теригенно-карстов
и ефузивно-интрузивен състав на скалите. Водите, които се формират в него са предимно
грунтови и отчасти полунапорни. По тип е карстов, карстово-пукнатинен или порово-
пукнатинен. Има локално представяне в определените водни тела. В отделни случаи формира
общ комплекс с кватернерния, неогенския или палеогенски водоносен хоризонт, като се
подхранва или подхранва някой от тях.

Подхранването на горнокредният водоносен хоризонт е основно от валежите и
взаимодействието с горецитираните водоносни хоризонти. Площите и основната хидрогеоложка
характеристика за този хоризонт са представени в Приложение І-3.1б.

На територията на БДЧР са определени 6 водни тела (фиг.19)  в горнокредния водоносен
хоризонт:

BG2G0000К2030 - Карстови води в горна креда-мастрихт Шуменско плато с колектор от
варовици;
BG2G0000К2031 -  Карстови води в горна креда,  турон-мастрихт Каспичан с колетор от
мергели, пясъчници, песъчливи варовици;
BG2G0000К2032 - Карстови води в горна креда, турон-мастрихт Провадийска синклинала с
колектор от теригенно-карбонатни отложения;
BG2G0000К2033 - Карстови води в горна креда, плюс юра-триас Котелски карстов басейн с
колектор от теригенно-карбонатни отложения;
BG2G0000К2034 - Карстови води в горна креда, Бургаска вулканична зона, северно и западно
от Бургас с колектор от андезити, вулкански скали и седименти;
BG2G0000К2035 - Карстови води в горна креда, Бургаска вулканична зона, южно от Бургас с
колектор от базалти, андезити, вулкански скали и седименти
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Долнокредният водоносен комплекс е формиран в повърхностните отложения
(афльоримента) на стратиграфските комплекси валанж, хотрив, барем, апт и алб. Пъстрият
литоложки състав, представен от мергели, глинести варовици и пясъчници представлява
неиздържан колектор на локалните води в него. Водите са предимно грунтови и рядко
полунапорни. По тип е пукнатинен, карстово-пукнатинен или порово-пукнатинен. Този
комплекс е слабо изучен, като недостатъчни данни са представени в окончателния
хидрогеоложки доклад за район Търговище – запад. От него се водоснабдява западната част на
БДЧР в землищата на Шуменска и Търговишка област. Водовземните съоръжения предимно са
каптажи и шахтови кладенци. Понякога формира общ комплекс с кватернерния и палеогенски
водоносни хоризонти.

Подхранването му се осъществява основно от валежите и взаимодействието с
горецитираните водоносни хоризонти. Площите и основната хидрогеоложка характеристика за
този комплекс са представени в Приложение І-3.1б.

На територията на БДЧР са определени 4 водни тела (фиг.20)  в долнокредния ВХ:

BG2G00К1hb036 - Пукнатинни води в хотрив-барем-апт Каспичан, Тервел, Крушари с колектор
от мергели, пясъчници, варовици и глини;
BG2G00К1hb037 -  Пукнатинни води във валанж-хотрив-апт Шумен-Търговище с колектор от
мергели, пясъчници, варовици и глини;
BG2G00К1hb038 - Пукнатинни води във валанж-хотрив-апт Предбалкан-Конево с колектор от
мергели, пясъчници, варовици и глини;
BG2G00К1hb039- Пукнатинни води във валанж-хотрив Предбалкан-Риш с колектор от мергели,
пясъчници, варовици и глини
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Малм - валанжският водоносен хоризонт е повсеместно разпространен в северната част
от БДЧР (северно от линията Преслав, Смядово, Дългопол, Бяла). Този е най-водообилния от
всички разглеждани до сега водоносни хоризонти. В зависимост от морфологията и
пространственото си положение част от  ресурсите му се причисляват към минералните води с
температура над 20°С. В районите на Девня, Златина, Суворово и Разделна в следствие на
пликативната и дизюнктивна тектоника излиза на повърхността във вид на възходящи извори.
Литоложки отдолу нагоре е представен от доломити, доломитизирани варовици и варовици
неравномерно напукани и окарстени. Изгражда пукнатинно-карстов колектор със слоеста
структура. Идеализира се като еднороден водоносен хоризонт. Горната и долната част на малм-
валанжския карбонатен комплекс са с ниска проводимост, докато средната част е
високопроницаема зона (с мощност от 200 до около 400 м). Откритата порестост за целия
комплекс е средно от 8 до 15 %, като в проницаемата пукнатино-карстова част достига до 38%.
Директното подхранване на хоризонта се осъществява в района Северобългарското сводово
издигане, а индиректно по крупни тектонски нарушения или в пряк контакт (при липса на
водоупор) с отгорезалягащите водоносни хоризонти на долно и горнокредните, палеогенските и
неогенските отложения. Дренирането му във вид на извори се извършва по южно-Мизиския
разлом и Венелин-Аксаковската дислокация (Девненски и Златински извори). Предполага се, че
известна част от него се разтоварва по дизюнктивни нарушения в района на Черноморския
шелф. Хидроизопиезите на хоризонта показват направление на потока в североизточно и
северно направление към Черно море и река Дунав. Филтрационните показатели на хоризонта в
различните части на областта и в пространствено положение са твърде разнообразни и се
отличават с голяма амплитуда. Водопроводимостта варира от 10 до 11 000 м2/ден, като
максималните стойности са характерни за района на Девня и Разделна. Температурата се изменя
от 15 °С в зоната на подхранване до 55°С на дълбочина под 1200  м.  Водите са пресни (с
минерализация 0,4 – 0,5 гр./литър), хидрокарбонатно-калциево-магнезиеви. Експлоатационните
ресурси в двете области по първоначални данни възлизат на около 15 – 20 м3/сек. В дълбочина
се променят от хидрокарбонатно-натриево-калциеви до хидрокарбонатно-хлоридно-натриево-
магнезиеви, без изменение на минерализацията.

Площите и основната хидрогеоложка характеристика за този комплекс са представени в
Приложение І-3.1б.

 Подземните водни тела от малмваланжския водоносен хоризонт са представени на
фиг.21.
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фиг.21
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Юрско-триаски и палеозойско-протерозойски комплекси
Юрско-триаския водоносен комплекс е представен от пукнатинно-карстови и карстови

води основно в басейна на Странджанския район. Ресурсите са определени на база сумарния
дебит на изворите, които го дренират. По-големите количества на водите в отделните четири
карстови басейна се формират за сметка на голямата площ на подхранване, една част от която се
намира на турска територия. Основно подхранването е за сметка на валежите.

Палеозойско-протерозойския водоносен комплекс има много голямо площно
разпространение, но се характеризира с малка водообилност. Колекторът е пукнатинен, като
оценката за ресурсите е извършена на база изворния отток и маломощните безнапорни извори.
Водите са пресни, като подхранването се извършва от атмосферните валежи.

Площите и основната хидрогеоложка характеристика за тези комплекси са представени в
Приложение І-3.1б.

На територията на БДЧР са определени 2 водни тела (фиг.22)  в юрско-триаския и
палеозойско- протерозойския водоносен хоризонт:
BG2G0000JT042 - Карстови води в юра-триас карстово-пукнатинна зона с колектор от
пясъчници, варовици, мрамори и метаморфозирали техни разновидности;
BG2G00PtPz043 -  Карстови води в палеозой-протерозойска пукнатинна зона с колектор от
интрузивни, ефузивни, метаморфни скали
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фиг.22


