РАЗДЕЛ 4
МОНИТОРИНГ НА ВОДИТЕ

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В ЧЕРНОМОРСКИЯ БАСЕЙНОВ РАЙОН

Член 8 на РДВ поставя изисквания за провеждане на мониторинг на
повърхностните и подземните води, и на защитените територии. Тези изисквания са
транспонирани в Раздел VIII на ЗВ и Наредба №5 / 23. 04. 2007 г. за мониторинг на водите.
Целта на програмите за мониторинг е да се получава систематична, подробна и
сравнима информация за състоянието на водите в рамките на басейновия район.
Програмите за мониторинг са п ланирани, в съответствие с изискванията,
определени в Приложение V на РДВ и Раздел VIII на ЗВ.
Планирането на мониторинговите програми се извършва въз основа на резултатите от
характеризирането на басейновия район, включително типологизиране на повърхностните
води, анализ на антропогенния натиск и въздействие върху повърхностните и подземните
водни тела и оценка на риска същите да не постигнат целите за качество, определени в чл. 4
от РДВ и Раздел III на ЗВ.
В рамките на всеки цикъл за управление на водите, програмите могат да се променят
във връзка с актуализацията на характеристиките на водните тела.
Първите програми за мониторинг, съгласно изискванията на РДВ бяха утвърдени със
Заповед на Министъра на околната среда и водите № РД 867/ 29.11. 2007 г. Изпълнението
им започна от м. декември, 2007 г.
Настоящите програми за мониторинг на повърхностни и подземни води са планирани
въз основа на актуализация на характеристиките на басейновия район: промяна на границите
на екорегионите и типологията на повърхностните води, промяна на класификационната
система за оценка на състоянието на повърхностните и подземните водни тела, актуализация
на антропогенното въздействие и натиск и оценката на риска.
Въз основа на резултатите от прегледа на антропогенния натиск и въздействие и
резултатите от проведения контролен и оперативен мониторинг е извършена оценка на
състоянието на водните тела.
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1. Повърхностни води
1.1 Програми за мониторинг на повърхностните води.

фиг. 1
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Съгласно изискванията на Приложение V на РДВ и чл. 169а на ЗВ за повърхностните
води следва да се планират програми за контролен, оперативен и ако е необходимо и за
проучвателен мониторинг (фиг.1).
Контролен мониторинг
Целта на контролния мониторинг е да осигури необходимата информация за:
- допълване и проверка на резултатите от прегледа на антропогенния натиск и
оценката на риска, изготвени съгласно изискванията на т.1.4 от Приложение ІІ на РДВ и чл.
156з от ЗВ;
- ефективното планиране на бъдещите мониторингови програми;
- оценка на дългосрочните промени в естествените условия;
- оценка на дългосрочните промени, които са резултат от широко разпространени
антропогенни дейности.
Резултатите от контролния мониторинг се разглеждат и използват заедно с
резултатите от анализа на антропогенното въздействие и натиск, за да се определят
изискванията за текущия и последващи Планове за управление на речните басейни.
Контролният мониторинг се извършва във водни тела определени “не в риск” или
“вероятно в риск” с цел допълване на необходимата информация за определяне на
състоянието им.
Контролният мониторинг обхваща достатъчен брой повърхностни водни тела с оглед
получаването на изчерпателна и достоверна информация за цялостното състояние на
повърхностните води в рамките на речния басейн или подбасейн.
При избора на пунктове за програмата за контролен мониторинг на
повърхностните води са спазени принципните изисквания на РДВ, като са отчетени
характера на антропогенните дейности и специфичните особености на Черноморски
басейнов район. Програмата за контролен мониторинг е представена в Приложение ІV-2.1
Специфичното при формирането на оттока на реките в Черноморски басейнов район
е, че значителна част от реките имат сравнително малки водосборни области, а подземното и
снежното подхранване имат значително по-малък дял във формирането на оттока отколкото
дъждовете. Поради това, през лятото значителна част от реките в района пресъхват, поради
което са идентифицирани типове „пресъхващи реки”.
Във връзка с промяната на границите на екорегион 7 и типологизацията на
повърхностните води бяха актуализирани програмите за контролен мониторинг. Цялата
територия на басейновия район попада в екорегион „Понтийска провинция”. Според
критериите на типология по система „Б” (Приложение II на РДВ, Приложение 1на Наредба
№13), са идентифицирани 5 типа реки и 8 типа езера, което се отразява на броя пунктове за
контролен мониторинг.
При избора на пунктове за контролен мониторинг са използвани следните критерии:
- провеждане на контролен мониторинг във всеки тип водно тяло;
- течащи води със значително водно количество, с оценка на риска – „не в риск” или
„вероятно в риск”;
- стоящи води със значителен воден обем - големи езера и язовири, с оценка на
риска „не в риск” или „вероятно в риск”;
- значими крайбрежни водни тела с оценка на риска „не в риск” или „вероятно в
риск”;
- места, където е необходимо да се оценява товара на замърсяване, който се
внася в морето;
- защитени територии;
- очакваното замърсяване с трансграничен произход;
- морски пътища;
- посоката на преобладаващите течения в крайбрежни морски води и очакваното
разпространение на замърсяването;
- места с минимално антропогенно въздействие за оценката на дългосрочните
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промени в условия близки до естествените;
- пунктове, за които съществуват наблюдения за минали периоди с цел увеличаване
на достоверността на оценката на състоянието и риска;
- спецификите на различните елементи за качество и различните въздействия;
Във връзка с промяната на границата на екорегион 7 и актуализация на типовете
повърхностни води беше идентифициран тип L4, представен само от едно водно тяло –
яз. „Скала1”. Тялото не е включено в програмата за контролен мониторинг поради това, че е
с малки размери, които не покриват критерия за „значимо водно тяло”, отдалечено е от
източници на антропогенно въздействие и е трудно достъпно. Състоянието му е определено
като „добро” на експертна оценка.
Тип L9 е представен само от тела в лошо състояние и в риск. Поради това програмата
за контролен мониторинг за едно представително за типа тяло (Варненско езеро) в част от
пунктовете съвпада с тази за оперативен мониторинг.
Контролният мониторинг се провежда в продължение най-малко на една година в
рамките на периода, за който се отнася съответния план за управление на речните
басейни.
Програмите за контролен мониторинг покриват пълния спектър елементи за
качество:
- показатели, индикативни за всички биологични елементи за качество (Приложение
ІV-2.1-1а)
Качествения елемент “фитопланктон” не се планира за реките в Черноморския
басейнов район, тъй като водните количества са малки и не позволяват поддържането на
устойчиво собствено съобщество на фитопланктона.
Пробонабирането на част от основните физико-химични елементи (кислород,
температура, pH) за качество в дълбоките язовири се извършва послойно за оценка на
разпределението им в дълбочина.
Пробонабирането на основните физико-химични елементи за качество и на
фитопланктон от биологичните елементи за качество в крайбрежни морски води е
планирано да сe извършва едновременно за оценка на взаимовръзките. За оценка на
разпределението им в дълбочина е предвидено послойно пробонабиране.
Мониторингът на макрофити в крайбрежни морски води се провежда в крайбрежната
зона, която е техния хабитат.
- показатели, индикативни за всички хидроморфологични елементи за качество
(Приложение ІV-2.1-1б ).
За крайбрежните води не се предвижда мониторинг на елемента „приливно-отливен
режим”, поради незначителнита величина на приливно-отливните процеси.
Информацията за другите хидроморфологичните елементи за качество на крайбрежни
води, съгласно изискванията на РДВ е необходима за определяне на състоянието и оценка на
разпространението на замърсяването.
Наблюдения за дълбочината и субстрата на дъното ще се провеждат при
пробонабиранията за оценка на състоянието на бентосната фауна.
- показатели, индикативни за всички основни физико-химични елементи за качество
(Приложение ІV-2.1 -1в);
- приоритетните вещества, които се изпускат във водните тела (Приложение
ІV-2.1-1г );
- други специфични замърсители, които се изпускат в значими количества във
водните тела (Приложение ІV-2.1-1д ).
Контролният мониторинг в Черноморски басейнов район обхваща общо 27 пункта за
хидробиологичен мониторинг и физико-химичен мониторинг.
Оперативен мониторинг
Целта на оперативния мониторинг е:
- да се установи състоянието на онези водни тела, които са в риск по отношение
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постигането на целите на РДВ;
- да се направи оценка на промените в състоянието на телата в риск в резултат от
изпълнението на програмата от мерки.
Програмата за оперативен мониторинг може да бъде коригирана в периода на плана
за управление в зависимост от информацията, която се получава във връзка с анализа на
антропогенното въздействие и натиск или от провеждания мониторинг.
Това може да включва в частност намаляване на честотата на мониторинга, където
въздействието не е значително или съответния антропогенен натиск е отстранен.
Настоящата програма за оперативен мониторинг е планирана въз основа на
актуализация на анализа на антропогенното въздествие и натиск (извършен на база актуална
информация за източниците на въздействие и на данни от провеждания контролен и
оперативен мониторинг).
Основен мотив за преоценка на риска водните тела да не постигнат поставените
екологични цели към 2015 г. са натрупаните в резултат на проведения контролен и
оперативен мониторинг хидробиологични данни и извеждане на първоначална типовоспецифична класификационна система за оценка на състоянието. Те показват, че в редица от
първоначално определените в риск водни тела, въздействието на антропогенните фактори
не е толкова значително, а състоянието им е обусловено от характеристиките на типа.
Оперативния мониторинг наблюдава само показателите, които са индикативни за
качествените елементи – най-чувствителни към натиска, на който са подложени
съответните водни тела.
В Приложение ІV-2.2 е представена програмата за оперативен мониторинг.
В таблици 1 и 2 по-долу е представена експертна оценка за това кои елементи за качество са
чувствителни за видовете антропогенен натиск.
таблица 1
Реки и езера
Биологичен елемент
за качество

Индикативен за антропогенен натиск

Реки
Макрофити

Фитобентос

Дънни безгръбначни

Риби

Хидро-морфологични изменения (воден режим)
Интродукция на инвазивни и екзотични видове
Степен на трофност
Еутрофизация
Токсично замърсяване от точкови и дифузни източници
Хидроморфологични изменения (добив на инертни материали, завиряване)
Органично замърсяване
Хидроморфологични изменения
Степен на трофност
Органично замърсяване
Токсично замърсяване от точкови и дифузни източници
Интродукция на инвазивни и екзотични видове
Хидроморфологични изменения, Риболов и рибовъдство
Токсично замърсяване от точкови и дифузни източници

Езера/Язовири
Фитопланктон

Макрофити

Дънни безгръбначни

Риби

Органично натоварване; Хидро-морфологични изменения (воден режим)
Еутрофизация
Хидро-морфологични изменения (воден режим)
Интродукция на инвазивни и екзотични видове
Продуктивност
Еутрофизация
Токсично замърсяване от точкови и дифузни източници
Хидроморфологични изменения
Продуктивност
Токсично замърсяване от точкови и дифузни източници
Хидроморфологични изменения, Риболов и рибовъдство
Интродукция на инвазивни и екзотични видове
Токсично замърсяване от точкови и дифузни източници
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Информацията е предоставена по проект 563/08/11/2004 “Привеждане на системата за
биологичен мониторинг на повърхностните води в България в съответсвие с Приложение V
на РДВ.
Таблица 2
Крайбрежни води
Биологичен елемент
за качество

Индикативен за антропогенен натиск

Крайбрежни морски води

Макрофити

Фитопланктон

Дънни безгръбначни

Хидро-морфологични изменения (морфологични въздесйтвия върху на брега и структурата на
дъното)
Еутрофикация
Биогенно натоварване от локални точкови и дифузни източници
Натоварване с неразтворени вещества
Интродукция на инвазивни и екзотични видове
Климатични промени
Еутрофикация
Биогенно натоварване от точкови и дифузни източници
Натоварване с неразтворени вещества
Замърсяване с токсични вещства
Климатични промени
Интродукция на инвазивни и екзотични видове
Еутрофикация
Органично натоварване
Физическо модифициране на дънното
Интродукция на инвазивни и екзотични видове
Климатични промени

Източник: таблица 3.10 „Ключови особености по за всеки БЕК за крайбрежни води”
към Ръководство № 7 за мониторинг по РДВ с изменения.
Те са използвани при планирането на показателите за оперативния мониторинг.
Когато повече от един елемент за качество е чувствителен към даден натиск се
прилага експертна оценка и се планира най-чувствителния елемент за съответната категория
води.
Оперативният мониторинг трябва да обхваща всички водни тела, класифицирани като
водни тела в риск по отношение постигането на целите за качество.
Оперативен мониторинг се прилага и за водни тела, в които се изпускат приоритетни
вещества.
При избора на мониторингови пунктове са спазени следните основни изисквания,
съгласно Приложение V на РДВ.
- за водните тела в риск, причинен от значими точкови източници на натиск са
планирани пунктове във всяко едно водно тяло, за да може да се оцени величината и
характера на въздействие на точковия източник. Когато водното тяло е подложено на натиск
от страна на повече точкови източници са подбрани мониторингови пунктове, чрез които да
се определи величината на въздействие на всички източници като цяло.
- за водните тела в риск, причинен от значими дифузни източници са планирани
пунктове във всяко едно водно тяло, така че да се оцени въздействието им;
В програмата за мониторинг са планирани елементите за качество, които са найчувствителни към видовете антропогенен натиск, на който съответните водни тела са
подложени:
- показатели индикативни за най-чувствителния биологичен елемент за качество към
антропогенното въздействие на което е подложено водното тяло (Приложение ІV-2.2-1а);
- поддържащи физико-химични показатели (Приложение ІV-2.2-1б);
- хидроморфологични показатели (Приложение ІV-2.2-1в);
- всички приоритетни вещества, за които се предполага, че се изпускат във
съответния речен басейн и могат да окажат въздействие върху водното тяло (Приложение
ІV-2.2-1г);
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- други специфични замърсители, които се изпускат в значими количества в
съответния речен басейн или подбасейн (Приложение ІV-2.2-1д) .
Оперативният мониторинг обхваща общо 35 пункта за хидробиологичен и физикохимичен мониторинг.
Кратко описание на методологията/ критериите, използвани за определянето
на честотата на мониторинга (таблица 3).
При определянето на честотата на пробонабиране при контролния и оперативния
мониторинг за всеки качествен елемент са отчетени препоръчителните честоти по
Приложение V на РДВ и очакваната изменчивост на показателите, характеризиращи
съответния елемент.
Общите критерии, използвани за определянето на честотата на мониторинга са:
- осигуряване на достатъчна достоверност на резултатите;
- осигуряване на информация за сезонната изменчивост на въздействието на
естествените и/или антропогенни фактори, влияещи върху състоянието на водните тела;
- осигуряване на информация за взаимовръзките в екосистемата;
- осигуряване на информация за изменения в структурата на съобществата;
- времевата и пространствената изменчивост на елементите за наблюдение;
- динамиката на водите във водните тела;
- резултати от предишни мониторингови изследвания.
За контролния мониторинг честотите за анализ на качествените елементи са
посочените по-долу в таблицата. Контролният мониторинг за всеки елемент за качество се
извършва минимум еднократно в рамките на всеки ПУРБ.
За оперативния мониторинг изискваната честота на наблюдение за всеки параметър е
определена, така че:
- да осигурява достатъчни данни за надеждна оценка на състоянието на съответния
качествен елемент;
- да се провежда през интервали, които не превишават интервалите посочени в
таблица 3, освен ако не са оправдани.
таблица 3
Минимална честота на мониторинга съгласно РДВ
Категория
Качествен елемент
Реки
Езера
Крайбрежни морски води
Биологични
Фитопланктон
6 месеца
6 месеца
6 месеца
Макрофити
3 години
3 години
3 години
Фитобентос
3 години
3 години
3 години
Дънни безгръбначни
3 години
3 години
3 години
Риби
3 години
3 години
Категория
Качествен елемент
Реки
Езера
Крайбрежни морски води
Хидроморфологични
Непрекъснатост
на реката 6 години

Хидрологичен режим
Морфологични условия
Физикохимични
рН
Температура
Кислороден режим
Соленост

1месец
6 години

1 месец
6 години

6 години

3 месеца
3 месеца
3 месеца
3 месеца

3 месеца
3 месеца
3 месеца
3 месеца

3 месеца
3 месеца
3 месеца
3 месеца
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1.2. Резултати от мониторинга на екологично и химично състояние на
повърхностните води.
РДВ въвежда нов подход при оценка на състоянието на водите, като поставя
изисквания за оценка на „екологично състояние” и „химично състояние” на повърхностните
води. По- ниската от двете оценки определя оценката на общото състояние на водното тяло.
Съгласно дефинициите на РДВ, екологичното състояние се определя от оценката на
състоянието на три основни компонента: биологични елементи за качество и поддържащи
физико-химични елементи за качество и хидроморфологични елементи за качество. На
фиг.2 е представена относителната роля на различните групи елементи за качество при
класификацията на екологичното състояние, съгласно нормативните дефиниции на РДВ.

Получените резултати за
биологичните елементи
съответстват ли на
референтните условия?

да

да

Хидро-морфологичните
елементи съответстват ли
на много добро състояние?

да

да

Класифициране
като много добро
състояние

не

не

не
Получените резултати за
биологичните елементи
слабо ли се отклоняват от
референтните условия?

Физико-химичните
елементи съответстват ли
на много добро
състояние?

(а) Физико-химичните условия
осигуряват ли функциониране на
екосистемите и
(б) съответстват ли концентрациите
на специфичните замърсители на
нормите?

да

Класифициране
като добро
състояние

не
не
Класифициране на база
на биологичното
отклонение от
референтните условия

да

Отклонението
умерено ли е?

По-голямо
да

Отклонението
голямо ли е?

По-голямо

Класифициране
като умерено
състояние
Класифициране
като лошо
състояние

Класифициране
като лошо
състояние

фиг. 2.
Водещи при оценката на екологичното състояние са биологичните елементи.
Изискването на РДВ е да се използват оценките на състоянието по всички биологични
елементи за качество - когато водните тела се наблюдават чрез контролен мониторинг и найчувствителния към съответния вид натиск елемент за качество - когато водните тела се
наблюдават чрез оперативен мониторинг.
Подходът при определяне на състоянието по биологични елементи за качество е
известен като „one out-all out” – общата оценка на биологичното състояние се определя от
най-лошия от статусите на всички наблюдавани биологични елементи за качество, ако
всичките имат еднаква представителност за съответните категория и тип водно тяло.
В част от водните тела, на база експертна оценка, е дадена по-голяма тежест на найпредставителния за съответния тип и категория водно тяло биологичен качествен елемент.
При определянето на „много добро” състояние на водните тела, в оценката се отчитат
и поддържащите хидроморфологични елементи за качество, които също трябва да имат
„много добър статус”. За останалите класове екологично качество (добро, умерено, лошо и
много лошо) се изисква хидроморфологичните елементи да имат стойности, съответстващи
на определеното биологично състояние.
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При определянето на „добро” и „много добро” състояние на водните тела в оценката
се отчитат и поддържащите физико-химични елементи за качество, които също трябва да
имат „добър” и „много добър” статус.
За останалите класове екологично качество (умерено, лошо и много лошо) се изисква
физико-химичните елементи да имат стойности, съответстващи на определеното биологично
състояние.
При определяне на общото екологично състояние се придава по-голяма тежест на
биологичните елементи за качество, тъй като скалата за оценка по физико-химични елементи
за качество ще бъде прецизирана по време на изпълнението на първия ПУРБ след натрупване
на повече данни.
„Добро химично състояние” на повърхностни води е състояние, при което
замърсителите не надвишават стандартите за качество на околната среда.
При оценката на химичното състояние се използват данните за съдържанието
специфични и приоритетни вещества във водните тела.
Понастоящем няма изведени стандарти за качество за специфичните замърсители и
оценката на съдържанието им във водите се извърши съгласно нормите по Наредба № 7 /
1986 г. за показатели и норми за определяне качеството на течащите повърхностни води.
Оценката на химично състояние по отношение на приоритетните вещества, включени
в програмата, е съобразно изведените ПДК в Директива 2008/105/ЕС за стандартите за
качество на околната среда в сферата на политиката на водите.
В Приложения IV- 1.1. ÷ IV- 1.6. е представена оценката по биологични, физикохимични и хидроморфологични показатели, както и общата екологична оценка.
1.2.1. Повърхностни води – реки и езера.
При определянето на биологичното състояние на повърхностните течащи води са
използвани данни за всички задължителни по РДВ и Наредба № 13 биологични елементи за
качество: макрозообентос, макрофити, фитобентос, риби.
Оценката на състоянието се базира на принципа “one out-all out”, тоест всеки
биологичен елемент за качество има еднаква тежест при формирането на оценката.
При определяне на състоянието на повърхностните стоящи води са извършени
изследвания върху всички задължителни по РДВ и Наредба № 13 биологични елементи за
качество: макрозообентос, макрофити, фитопланктон, риби.
При оценка на състоянието на язовирите на база експертна оценка е дадена поголяма тежест на качествения елемент фитопланктон. Фитопланктонът е чувствителен
индикатор за повечето човешки въздействия върху язовирите или техните водосборни
области.
Макрозообентосните съобщества в язовирите се характеризират с ниско
биоразнообразие и голяма биомаса, поради което не са подходящ индикатор за оценка на
статуса. При оценката на състоянието се използват само информативно.
Макрофитните съобщества не са подходящ индикатор за оценка на водни тела с
голяма изменчивост на водното ниво, каквито са язовирите, поради което данните от
проведения мониторинг се използват информативно.
Ихтиофауната на повечето язовири е модифицираната вследствие на изкуствено
зарибяване. Поради това данните не могат да се използват за оценка на статуса на язовирите
и данните от проведения мониторинг се използват за информация за оценка на баланса на
различните екологични групи в екосистемата.
В Черноморски басейнов район всички водни тела - естествени или
силномодифицирани крайбрежни „езера” се отнасят към категорията „преходни води”.
Тази категория не беше идентифицирана досега и предстои да бъдат разработени методи за
наблюдение и оценка на състоянието. Използваните методи за настоящата оценка са
първоначално определени и ще бъдат адаптирани и валидирани в рамките на първия ПУРБ.
Състоянието на тези водни тела е определено чрез експертна оценка: познаване на
източниците и характера на антропогенното въздействие и интерпретация на данните от
проведения мониторинг.
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При определянето на състоянието на Варненско и Белославско езера са използвани
данни за качествените елементи макрозообентос и макрофити.
Състоянието по отношение на БЕК макрофити е оценено като е използвана
класификационна система изведена за крайбрежни морски води и е приложена експертна
оценка.
Състоянието по отношение на БЕК макрозообентос е оценено чрез експертна оценка.
При оценката на екологичното състояние се използват и данни от поддържащите
физико-химични елементи за качество. За оценка на общото физико-химично състояние е
използвана 5-степенна класификационна система.
За категориите естествени реки и силномодифицирани реки скалата за оценка включва
показателите: съдържание на разтворен кислород, pH, БПК5, амониев, нитритен и нитратен
азот, фосфати и общ фосфор.
За категориите естествени езера и силномодифицирани езера скалата включва
показателите: разтворен кислород, pH, нитратен азот и общ фосфор.
Лошо и много лошо състояние по биологични и физико-химични елементи за качество
е обусловено от следните фактори:
- замърсяване с органични вещества, азот и фосфор от населени места;
- непостоянен речен отток, съчетан със замърсяване от населени места под 2000 е. ж.
без ПСОВ;
- замърсяване с азот, фосфор, хлориди, карбонатни съединения и сулфити от
индустриални източници;
- замърсяване с минерални форми на азот и фосфор от дифузни източници
(земеделски практики);
- еутрофикационни процеси, съпроводени с ежегодни цъфтежи на фитопланктон
(Варненско и Белославско езеро);
За целите на ПУРБ, хидроморфологичното състояние на водните тела е определено на
експертна оценка, съобразно следните групи елементи за качество:
1. Хидрологичен режим, включително:
- значими отнемания на води за различни стопански цели;
- степен на регулиране на оттока (изграденост на язовири, бентове и др.);
- характер и динамика на оттока (коефициенти на вариация и асиметрия);
- проводимост (обрастване);
- наличие или недостиг на вода за екосистемите;
2. Морфологични условия, включително:
- естествени морфологични изменения (брегова и дънна ерозия; вълново въздействие);
- антропогенно въздействие в резултат на отнемане на наносни отложения;
- изкуствени морфологични изменения (корекционни и укрепителни мероприятия );
-наличие на риск от разливи в резултат на подприщване (голям брой водопровеждащи
съоръжения по пътната мрежа);
3. Непрекъснатост на реката, включително:
- наличие на големи язовири (на основната река или на приток; без или с изграден
рибен проход);
- наличие на малки язовири (на основната река или на приток; без или с изграден
рибен проход);
- наличие на бентове и язове (на основната река или на приток ; без или с изграден
рибен проход или дамбалкени).
Общата оценка на хидроморфологичното състояние се извършва чрез експертна
оценка по петобална система, като се пресмята среднотяжестната оценка от оценките на
отделните групи показатели за ХМС на съответното водно тяло.
Хидроморфологичното състояние на повърхностните води е представено на фиг. 31.
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1.2.2. Крайбрежни морски води.
При определяне на биологичното състояние на крайбрежните морски води сa
използвани само данни за биологичния елемент за качество макрозообентос, поради това че
класификационната система и метриките (индексите) използвани за наблюдение и оценка са
интеркалибрирани с Румъния.
През периода 2007 - 2008 г. е проведен мониторинг и върху елемента
макрофитобентос.
Въпреки наличието на данни те не са използвани при формиране на оценката на
състоянието на крайбрежните водни тела, поради това че класификационната система за
оценка на състоянието по този биологичен елемент за качество предстои да бъде
интеркалибрирана с Румъния в рамките на второто интеркалибрационно упражнение (20092012 г.).
По този начин се гарантира, че България и Румъния използват единен подход при
оценка на състоянието на крайбрежните води и че направените оценки отразяват
дейтсвителното състояние на телата, без да бъдат повлияни от различия в методите за
наблюдение и оценка.
След приключване на процеса на интеркалибрация ( 2012 г.) набраните данни за
макрофитобентос ще бъдат включени в оценката на състоянието.
За оценка на общото физико-химично състояние на крайбрежните морски води е
разработена класификационна система за основните физико-химични елементи, показателни
за кислородния режим, съдържанието на биогенни елемнти и степента на еутрофикация на
водите на сезонен принцип.
Поради липса на данни за физико-химичните и химичните елементи за качество,
оценката на общото състояние на крайбрежните водни тела съвпада с тази на биологичното
състояние.
Към настоящия момент няма официално утвърдена методика за оценка на
състоянието по хидроморфологични елементи за качество на крайбрежните морски води.
Лошото състояние по биологични елементи за качество (макрозообентос) е
обусловено от следните фактори:
- морски заливи с недостатъчен водообмен с открити води;
- водообмен с водни тела подложени на значително антропогенно въздействие
(крайбрежни езера);
- значителен товар на заустваните води във водните тела;
- въздействие от локални наземноразположени източници.
В таблица 4 и на фигури 3 ¸ 8 е представено състоянието на водните тела по
категории води.
таблица 4
Състояние по категории
Общ
брой

Реки

90

Много лошо
състояние
1

СМВТ - реки

19

2

1

10

6

0

5

0

2

1

2

0

22

6

3

5

5

3

4

0

1

1

2

0

13

0

5

3

5

0
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9

17

51

62

14

Категория ВТ

Езера
СМВТ - езера
Изкуствени ВТ
Крайбрежни
морски води
Общ брой

Лошо
състояние

Добро
състояние

Много Добро
състояние

5

Умерено
състояние
31

42

11
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Оценка на съ стояние на повъ рхностни води
(общ брой водни тела)
Мн. Добро
Мн. Лошо
9%
6%
Добро
40%

Лошо
11%

Умерено
34%

фиг. 3
О ценка на съ стоянието за кате гория
реки (по бр. водни тела)
Мн. Мн.лошо
1%
добро
11%

Лошо
5%

Добро
47%

Умерено
36%

О ценка на съ стояние за категория
СМВТ реки (по бр. водни тела)
Мн.
Лошо
лошо
5%
11%
Добро
32%
Умерено
52%

фиг. 4

фиг. 5

О ценка на съ стоянието за категория
езера (по бр. водни тела)
Мн.
Мн.
добро лошо
0%
0%
Лошо
Добро
40%
40%

О ценка на съ стоянието за СМВТ езера и
реки, типологизирани като езера
(по бр. водни тела)

Умерено
20%

Добро
23%

фиг. 6

Умерено
23%

Лошо
14%

фиг. 7

О ценка на съ стоянието за ИВО
(по бр. водни тела)

Добро
50%

Мн. лошо
24%

Мн. добро
12%

Лошо
25%
Умерено
25%

фиг. 8

О це нка на състояние то за Крайбре жни
морски води (по бр. водни те л а)

Добро
38%

Лошо
39%

Уме ре но
23%

фиг. 9

На фигури от 10 ¸ 31 е представено състоянието на водните тела по категории води,
разпределени по речни басейни.
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Категория реки и езера:
I. Речен басейн Черноморски Добруджански реки:
Оценка на състоянието, категория Реки
(по бр. водни тела)

Оце нка на съ стоянието, категория Езера
(по бр. водни тела)

добро 100%

добро
50%

лошо
50%

фиг. 10

фиг. 11

ІІ. Речен басейн река Провадийска:
О ценка на съ стоянието, категория Реки
(по бр. водни тела)

Оценка на съ стоянието, категория СМВТ
реки (по бр. водни тела)

добро
30%

лошо
20%

много
лошо
17%

лошо
17%

Умерено
50%

Умерено
33%

фиг. 12

фиг. 13

Оценка на съ стоянието, СМВТ езера
и реки, типологизирани като езера
(по бр. водни тела)

О ценка на съ стоянието, категория
ИВО (по бр.водни тела)

фиг. 14
ІІІ. Речен басейн река Камчия:
О ценка на състоянието, категория реки
(по бр. водни тела)

лошо
11%

много
добро
7%

фиг. 15
Оценка на съ стоянието, категория СМВТ
реки (по бр. водни тела)

лошо
0%
добро
41%

Умерено
37%

добро
50%

лошо
50%

много
лошо
100%

много
лошо
4%

добро
33%

фиг. 16
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много
лошо
14%

много
добро
14%
добро
29%

Умерено
43%

фиг. 17
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О ценка на съ стоянието, категория СМВТ
Езера и реки, типологизирани като Езера
(по бр. водни тела)

Оценка на съ стоянието, категория ИВО
(по бр. водни тела)

много
добро
29%

лошо
29%

добро
50%

Умерено
50%

добро
42%

фиг. 18

фиг. 19

ІV. Речен басейн Севернобургаски реки
О ценка на съ стоянието, категория СМВТ
- Реки (по бр. водни тела)

Оценка на съ стоянието, категория Реки
(по бр. водни тела)
мн. добро
18%
Умерено
55%

умерено;
100%

добро
27%

фиг. 20

фиг. 21
О ценка на съ стоянието, категория СМВТ езера
(по бр. водни тела)

добро
34%

много лошо
33%
Умерено
33%

фиг. 22
V.

Речен басейн Мандренски реки
Оценка на съ стояние то, категория Реки
(по бр. водни тела)

Умере но
14%

Оценка на съ стоянието, категория СМВТ
реки (по бр. водни тела)

много
добро
29%

уме ре но;
100%

добро
57%

фиг. 23
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Оценка на съ стоянието, категория СМВТ
Езера(по бр. водни тела)

Умерено
50%

лошо
50%

фиг. 25
VІ. Речен басейн Южнобургаски реки
Оценка на съ стоянието, категория реки
(по бр. водни тела)

Умерено
22%

О ценка на съ стоянието, кате гория СМВТ
реки (по бр. водни тела)

много
добро
11%
добро
67%

добро;
100%

фиг. 26

фиг. 27
Оценка на съ стоянието, категория
СМВТ езера ( по бр.водни тела)

О це нка на съ стояние то, категория Реки
(по бр. водни тела)
лошо
33%

добро
34%
Умере но
33%

умерено;
100%

фиг. 28

фиг. 29

VІІ. Речен басейн река Велека
Оценка на състоянието, категория Реки
( по бр. водни тела)

добро
100%

фиг. 30
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VІІІ. Речен басейн река Резовска
О ценка на съ стоянието, категория Реки
(по бр. водни тела)

добро
100%

фиг. 31
Екологичното, химичното и хидроморфологичното състояние на повърхностните
води в Черноморски басейнов район са представени на фиг.32, фиг. 33 и фиг. 34.
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фиг. 32
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фиг. 33
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фиг.34
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2. Подземни води
2.1. Програми за мониторинг на подземните води.
Програмите за мониторинг на количественото и химичното състояние на
подземните води са разработени при спазване на изискванията на Рамковата директива
за водите и на националното законодателство в тази сфера въз основа на
характеризирането на подземните водни тела и оценката на риска.
Програмите за мониторинг на подземните води включват:
- Мрежа за количествен мониторинг, валидираща процедурата за характеризиране и
оценка на риска в Приложение ІІ на РДВ, по отношение постигане на добро количествено
състояние на подземните води във всички подземни водни тела или групи тела.
- Мрежа за контролен мониторинг, която допълва и валидира процедурата за оценка
на въздействието и осигурява информация за дългосрочните тенденции в резултат
на изменения в естественото състояние и на човешки дейности;
- Мрежа за оперативен мониторинг, чието предназначение е установяване на
химическия статус на всички подземни водни тела или групи тела, определени като рискови.
Мониторингът за зоните за защита на водите, използвани за питейно- битови цели е
проектиран като в мрежите за контролен и оперативен мониторинг на химичното състояние
на подземните води са включени пунктове, от които се черпи вода за питейни цели.
От идентифицираните 40 подземни водни тела в Черноморския басейнов район
понастоящем се наблюдават 37. За 3 бр. ПВТ се предвижда изграждане на мониторингови
пунктове за наблюдение на количественото и качественото състояние на подземните води.
2.1.1. Програма за мониторинг на количественото състояние на подземните
води (Приложение ІV-3.1.1)
Критерии за избор на пунктове за количествен мониторинг и честота за
пробонабиране.
Пунктовете за измерване на водно ниво са престояващи водоизточници, извън
непосредствено хидравлично въздействие, отразяващи естествените условия.
Пунктовете за измерване на дебит са извори или дренажи с дебит повече от 1л/с.
Местоположението, на пунктове е в зависимост от:
- оценката на изменение на естественото подхранване на подземните води;
- значимостта на ПВТ по величината на определения ресурс;
- взаимодействието с повърхностните води;
- оценката на опасността от привличане на солени води от Черно море;
- големината по площ на водното тяло;
- пространственото положение на водното тяло;
- достъпност до пунктовете.
Наблюденията са с честота, позволяваща оценка на количествения статус на всеки
подземен обект или група обекти, съгласно типа на подземното водно тяло, типа на
водоносния хоризонт и динамиката на промяна на нивото и дебита на водоизточника.
Пунктове за количествен мониторинг и честота
Наблюдение се извършва в 54 пункта в 37 ПВТ, от които:
· Водни нива се наблюдават в 37 пункта с честота:
- 4 пъти в годината за пунктове в безнапорни (открити) и напорни (закрити) порови
водоносни хоризонти – 34 пункта;
- 2 пъти в годината за пунктове в напорни (закрити) водоносни хоризонти,
разположени на голяма дълбочина – 4 пункта.
· Дебити на изворите се наблюдават в 17 пункта с честота:
- 4 пъти в безнапорни (открити) пукнатинни и карстови водоносни хоризонти –11
пункта;
- ежемесечно на карстови извори – 6 пункта.
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2.1.2. Програми за мониторинг на химичното състояние на подземните води
2.1.2.1. Програма за контролен мониторинг (Приложение ІV-3.1.2а)
Критерии за избор на пунктове за контролен мониторинг и честота за
пробонабиране
Изборът на пунктове е в зависимост от:
- естественото състояние на подземните води в зоната на подхранване, зоната на
транзит и зоната на дрениране на подземния воден обект;
- типа на водоносния хоризонт, водообилността и дълбочината на водното ниво;
- връзката на подземните води с повърхностните води;
- връзката с водите от други подземни водни обекти.
- антропогенното въздействие;
- големината по площ на водното тяло;
- пространственото положение на водното тяло;
- достъпност до пунктовете.
Честотата на пробонабиране е в зависимост от типа на водоносния хоризонт,
дълбочината на водното ниво и водообилността:
Пунктове за контролен мониторинг и честота
Общият брой на пунктовете за контролен мониторинг е 58 в 37 подземни водни тела.
4 пъти годишно за :
- безнапорни порови води – 29 пункта.
- напорни порови води– 7 пункта
2 пъти годишно за:
- безнапорни пукнатинни води – 10 пункта;
- напорни карстови води – 12 пункта.
2 . 1. 2. 2. П рограма за оперативен мониторинг (Приложение ІV-3.1.2б)
Критерии за избор на пунктове за оперативен мониторинг и честота за
пробонабиране
Пунктовете за мониторинг са избрани при следните критерии:
- да дават представителна информация за вида и концентрациите на замърсяващите
вещества за периода между програмите за контролен мониторинг;
- да характеризират въздействието на натиска върху подземните води.
При избор на допълнителни пунктове, приоритет се дава на наличие на
съществуващи пунктове от собствен мониторинг по разрешителен режим, които
осигуряват представителни проби.
Честотата на пробонабиране за оперативен мониторинг е определена в зависимост
от типа на водоносния хоризонт, посоката на потока на подземните води и уязвимостта им
на замърсяване.
Пунктове за оперативен мониторинг и честота
Общият брой на пунктовете за оперативен мониторинг е 36 в 10 подземни водни тела.
За изпълнение на оперативния мониторинг на подземните води е определена честота
4 пъти годишно, както следва:
- безнапорни - 28 пункта;
- напорни - 8.
Пунктовете за мониторинг на подземните води в Черноморския басейнов район са
представени по водоносни хоризонти на фиг.35 ÷ 41.
Основните физико-химични показатели и други специфични замърсители по
отношение на подземните води са представени в Приложения ІV-3.1.2в и ІV-3.1.2г.
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фиг. 35
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фиг.36
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фиг.37
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фиг.38
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фиг. 40
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН С ЦЕНТЪР ВАРНА

161

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В ЧЕРНОМОРСКИЯ БАСЕЙНОВ РАЙОН

фиг. 41
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2.2. Резултати от мониторинга на количественото и химично състояние на
подземните води
2.2.1 Количествено състояние на подземните води.
Критериите за оценка на количественото състояние
1. Сравняване на общото водочерпене по разрешителни с експлоатационните ресурси.
2. Морски солени навлизания в подземните води (морска интрузия).
Методика на определяне
Количественото състояние на подземните води е определено за всяко водно тяло, чрез
сравняване на общото водочерпене по разрешителни за периода 2007-2009г. с
експлоатационните ресурси определени към 30.10.2009 г.
Не е направена оценка по водни нива и дебити, тъй като нямаме дастатъчно дълга
(6 години) редица от данни. Програмата за количествен мониторинг стартира през 2007 г.
Оценка на количественото състояние
Количествената оценка обща и по водоносни хоризонти е представена на фиг. 42 ÷ 49
и в Приложение ІV-3.2а .
О Б ЩА КО ЛИ ЧЕС ТВ ЕН А О ЦЕН КА НА ПО ДЗЕМН И
В О ДИ
Q разре ш.<Q е кспл .

Q ра зреш.
22%
Q експл.
78%

фиг. 42
КВАТЕРНЕРЕН ВО ДО НО С ЕН ХО РИЗО НТ
количестве на оценка
Q разреш .<Q екс

Qразреш.
23%

НЕО ГЕНС КИ ВО ДО НО С ЕН ХО РИЗО НТ
количе стве на оце нка
Q разеш.<Q екс.

Q разешл

Qекс.
77%

14%
Q екс
86%

фиг. 43

фиг. 44

ПАЛЕОГЕНСКИ ВОДОНОСЕН ХОРИЗОНТ
количествена оценка
Qразреш.<Qекс.

ГО РНО КРЕДЕН ВО ДО НО СЕН ХО РИЗО НТ
количе стве на оце нка
Q разреш. <Q екс.

Qразеш.
26%

Q разреш

Qекс
74%

фиг. 45
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ДОЛНОКРЕДЕН ВОДОНОСЕН ХОРИЗОНТмалм-валанж
количествена оценка
Q разреш.<Q екс.

ДОЛНОКРЕДЕН ВОДОНОСЕН ХОРИЗОНТ хотрив, барем количествена оценка
Qразреш.<Q екс

Qразеш.
26%

Qразреш.
28%

Qекс .
74%

фиг. 47

Qекс
72%

фиг. 48
ПАЛЕОЗОЙ-ПРОТЕРОЗОЙ, ТРИАС ЮРА
количествена оценка
Qразреш.<Qекс
Qразреш.
1%

Q екс
99%

фиг. 49
2.2.2. Химично състояние на подземните води
Критериите за оценка на химичното състояние
Критериите за оценка на химичното състояние на подземните води са:
1. Стандартът за качество на подземните води - Наредба № 9 за качеството на водите,
предназначени за питейно-битови цели и Директива 2000/60/ЕС, приложение 1 към Наредба 1
/ 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води.
2. Прагови стойности определени съгласно Guidance Document № 18 към Директива
2006/118/ЕС и по методика, разработена по проект по ОПОС дейност „Определяне на
праговете на замърсяване на подземните води и разработване на квалификационна система
за химическото състояние на подзeмните води”.
3. Степента на взаимодействие на повърхностни с подземни води.
4. Подземно водно тяло е в добро химическо състояние, когато съответният
мониторинг докаже, че условията от таблица 2.3.2 от приложение V към Директива
2000/60/ЕО са спазени: химическия състав на подземните води е такъв, че концентрацията на
замърсители не показва привличане на солени и замърсени води, не превишава
концентрациите, определени като стандарт за качество и не води до непостигане на целите за
опазване на околната среда и до значително увреждане на сухоземните екосистеми, които
зависят пряко от подземното водно тяло.
5. Тенденция на концентрациите
Методика за оценка на химическото състояние на подземните води
Методиката, по която е извършена оценка на химическото състояние на подземните
води е следната:
1. Оценка по най-строгите прагови стойности, определени при ползване подземните
води за питейно-битово водоснабдяване (Наредба 9), тъй като 90% от подземните водни тела
се ползват за питейно-битово водоснабдяване.
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2. Обработка на мониторингова информация от три типа пунктове.
- Тип 1 – актуални МП от мрежата за мониторинг на подземните води, която се
администрира от ИАОС за периода 2004-2009 г.;
- Тип 2 – МП, отпаднали от мрежата за мониторинг на подземните води, за които
съществуват представителни данни в периода 1998 -2009 г.;
- Тип 3 – МП на водоползвателите с издадени разрешителни за водовземане (собствен
мониторинг) за периода 2004-2008 г.
3. Оценка на химическото състояние на отделен мониторингов пункт въз основа на
състоянието, определено по отделните показатели при следните условия:
- в случай, че по всички показатели състоянието е „добро”, МП се определя в „добро”
състояние.
- в случай, че по един или повече показатели, състоянието е „лошо”, МП се определя в
„лошо” състояние.
4. Оценка на химическото състояние на ПВТ като цяло, е извършена чрез сравнение на
т.н. релевантни стойности (РС) и праговите стойности (ПС) на отделните показателите за
химическо състояние. Ако по всички показатели, състоянието е „добро”, ПВТ се определя в
„добро” състояние. Ако по един или повече показатели, състоянието е „лошо”, ПВТ се
определя в „лошо” състояние. В този случай се прави внимателен хидрогеоложки анализ на
МП, които имат основната тежест ПВТ да бъде определено в „лошо” състояние. Ако се
прецени, че тези МП не характеризират достатъчно представителен обем от ПВТ, същите са
изключени от генералната оценка за състояние на ПВТ като цяло.
Оценка на химическото състояние
От извършената оценка на химическото състояние на подземните водни тела са
определени в лошо състояние 17 бр. ПВТ и в добро състояние 23 бр. ПВТ. Резултатите са
представени на долната графика и в Приложение ІV-3.2 б.

Химическо съ стояние на подземните водни тела

лошо
съ стояние
43%

добро
съ стояние
57%

фиг.50
Химичното състояние на подземните води по пунктове са представено на фиг. 51 ¸57.
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фиг. 51
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фиг.52
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фиг. 53
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фиг. 54
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фиг. 55
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фиг. 56
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фиг. 57
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3. Мониторинг в зоните за защита на водите
3.1. Мрежи за мониторинг в зоните за защита на водите.
РДВ във ежда допълнителни изисквания относно мониторинга на защитените
територии.
Съгласно Приложение ІV на РДВ и чл. 119 а от ЗВ, зоните за защита на водите са:
- водните тела и СОЗ, предназначени за питейно-битово водоснабдяване и/или
водните тела и СОЗ, съдържащи минерални води;
- зони за опазване на стопански значими видове риби и други водни организми;
- зони с води за къпане;
- зони, в които водите са чувствителни към биогенни елелементи: чувствителни зони,
съгласно Директива 91/271/ЕЕС и уязвими зони, съгласно Директива 91/676/ЕЕС;
- защитени територии и зони, обявени за опазване на местообитания и биологични
видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор
за тяхното опазване, включително съответните обекти на Натура 2000, обявени съгласно
Директивата за хабитатите 92/43/ЕЕС и Директивата за птиците 79/409/ЕЕС (Зони по
НАТУРА, 2000).
Съгласно изискванията на чл.169 в от ЗВ програмите за мониторинг трябва да се
допълнят с изисквания, свързани със спецификата на зоната.
3.1.1. Територии за извличане на вода за човешка консумация.
Мониторинг в зоните за защита на подземните води
Мониторингът в зоните за защита на п о д з е м н и т е води, използвани за питейнобитови цели, е проектиран като в мрежите за контролен и оперативен мониторинг на
химичното състояние на подземните води са включени пунктове, от които се черпи вода за
питейни цели.
Мониторинг в зоните за защита на повърхностните води за питейно-битово
водоснабдяване
В Черноморския басейнов район, повърхностните водоизточници за питейно-битово
водоснабдяване са: яз. “Камчия”, яз. “Ясна поляна” и яз. “Тича”. Язовир “Цонево” има
проектна готовност и разрешително за водоползване като резервен водоизточник за питейно–
битово водоснабдяване, но не е въведен в експлоатация.
Програмата за мониторинг на повърхностните води за питейно-битово водоснабдяване
е представена в Приложение ІV-5.1.
Същата е част от програмата за мониторинг на повърхностните води Приложение ІV-2.1.
Мониторингът на водите в язовирите, ползвани за питейно-битово водоснабдяване се
извършва в пунктове, разположени до водните кули и послойно, в зависимост от височината
на водния стълб:
- от яз. “Камчия” - от 5 слоя, разпределени във воден хоризонт, от който се подава
вода за питейно - битови нужди, ограничен от коти водно ниво – от 198 до 228 м;
- от яз. “Ясна поляна” - от 5 слоя; обхванати са всички водни маси, които се ползват
или биха се ползвали в перспектива за питейно-битово водоснабдяване;
- от яз. “Тича” – от 4 слоя от дълбочини от 5 до 25 м.;
- от яз. “Цонево” – от 3 слоя от дълбочини от 5 до 20 м.
От 2007 г. за питейно-битово водоснабдяване се използва и водохващане в горното
течение на р. Луда Камчия, при с. Ичера, общ. Сливен и има учредена санитарно охранителна зона. Това водохващане още не е включено в експлоатация и не се провежда
собствен мониторинг.
Карта с мониторинга на повърхностните води за питейно-битово водоснабдяване е
представена на фиг. 58.
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фиг. 58
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3.1.2. Територии за опазване на стопанско значими водни биологични видове.
Обхватът на зони за опазване на стопански значими видове риби и други водни
организми все още не е дефиниран. Към настоящия момент са определени зони за
естествено обитаване от рибни видове и зони за развъждане на черупкови организми.
Определянето на пресните води, предназначени за ествествено обитаване от рибни
видове и крайбрежните морски води осигуряващи условия за възпроизводство на черупкови
организми първоначално бе извършено през 2004 г., в съответствие с издадена Инструкция
по чл. 8 на Наредба № 4 за качеството на водите за рибовъдство и за развъждане на
черупкови организми.
Съгласно чл. 9 ал. 5 на същата наредба първоначално дефинирани зони бяха
ревизирани през 2007 г., във връзка с постъпилата информация през периода 2004 – 2009 г. и
промяна на някои от въздействащите фактори, определени със Заповеди на Директора на
БДЧР №168/19.12.2007 г. и №100/17.11.2009 г.
Мониторинга в зоните за естествено обитаване от рибни видове и за развъждане на
черупкови организми е част от програмите за контролен и оперативен мониторинг.
Мрежата за мониторинг е представена на фиг.59.
Резултатите се използват при оценката на състоянието на тези зони за защита на
водите.
Пунктовете по вид води и мониторинг са както следва:
Мониторинг
Вид води
Повърхностни
стоящи води
Повърхностни
течащи води

Контролен
Общ брой
В зони за
пунктове
защита
10
10

Оперативен
Общ брой
В зони за защита
пунктове
18
16

10

14

10

14

При разработване на програмите за контролен и оперативен мониторинг в крайбрежни
морски води са взети под внимание определените със горецитираните Заповеди на
Директора на БДЧР зони, осигуряващи и имащи възможност да осигурят условия за
развъждане на черупкови организми.
Контролен
Оперативен
Общ брой
В зони за
Общ брой
В зони за защита
Вид води
пунктове
защита
пунктове
Крайбрежни морски 7
4
3
3
Забележка: Част от пунктовете не попадат в границите на тези зони, но са
разположени в близост до тях, но информацията е представителна за оценка на
близкоразположените зони.
Мониторинг

.
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Фиг. 59
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3.1.3. Води за къпане.
Качеството на водите за къпане се наблюдава от РИОКОЗ в определените зони за
къпане в крайбрежните морски води, съгласно Наредба 5/30. 05. 2008 г. за управление на
качеството на водите за къпане, транспонираща Директива 2006/7/EC.
Качеството на водите за къпане се наблюдава в 89 пункта. Програмата за мониторинг
на водите в зоните за къпане е представена в Приложение ІV-6.1.
Пунктовете за мониторинг на водите за къпане са представени на фиг.60.

фиг. 60
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН С ЦЕНТЪР ВАРНА

177

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В ЧЕРНОМОРСКИЯ БАСЕЙНОВ РАЙОН

3.1.4. Чувствителни и уязвими зони
Чувствителни зони
Със Заповед № РД-970 / 28. 07. 2003 г. на Министъра на ОСВ целият Черноморски
басейнов район е обявен за чувствителна зона към насищане с биогенни елементи, съгласно
изискванията на Директива 91/271/ЕЕС и в съответствие с критериите, посочени в
приложение № 4 на Наредба 6/09.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание
на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти.
Към настоящия момент не е извършвана актуализация на чувствителните зони.
Програмите за мониторинг на повърхностните води включват наблюдение на
концентрациите на минералните форми на азот и фосфор и позволяват оценка на
състоянието на водните тела от гледна точка на съдържанието им във водите.
По изискванията на горецитираната Наредба, веднъж на всеки две години БДЧР
изготвя и публикува доклади за състоянието на заустваните отпадъчни води от населени
места и отстраняването на утайките от селищни пречиствателни станции за отпадъчни води.
Уязвими зони
Състоянието на водите, попадащи в обхвата на уязвимите зони, както и на
замърсените и застрашените от замърсяване с нитрати подземни води, се определя във
връзка с прилагането на изискванията на Директива 91/676 ЕИО за опазване на водите от
замърсяване с нитрати от земеделски източници и на основание чл. 23 на Наредба № 2 / 2007
г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници.
Уязвимите зони са определени със Заповед № РД-795 / 10. 08. 2004 г. на Министъра
на околната среда и водите.
Критерии за определяне на уязвими зони:
При определянето на уязвимите зони на територията на Република България са
използвани критерии, посочени в Директива 91/767/ЕИО (Нитратната Директива):
- наличие на замърсени и застрашени от замърсяване води. Очертаването е
извършено основно по установените нива на замърсяване на подземните води, в т.ч и такива,
които се втичат във водопроводните системи за питейно-битово водоснабдяване;
- наличие на подземни водни тела, повече или по-малко разкрити на земната
повърхност;
- небалансирано торене с азотни торове (в периода преди 1990 г.);
- голяма концентрация на земеделски източници на замърсяване;
- почвите са били и продължават да бъдат обект на интензивно земеделие
- климатичните и хидрогеоложките условия определят голяма сезонна флуктуация на
нивата на подземните води.
Под внимание са взети също водните и физичните свойства на почвите, както и
съвременните познания за условията на миграция на основните азотни съединения,
намиращи се във водите и почвите (азот, амоняк, нитрити, нитрати, амоний, соли съдържащи азотни съединения).
По географското си положение уязвимата зона е условно разделена на две части севернобългарска и южнобългарска. На територията на Черноморски басейнов район
попадат части и от двете географски зони.
Към настоящия момент няма допълнително определени уязвими зони.
Мониторинг на уязвимите зони:
Със Заповед на Министъра на ОСВ № РД-355/30.05.09 г. стартира изпълнението на
програма за мониторинг на съдържанието на нитрати в подземните и на еутрофикацията в
повърхностните води в уязвимите зони (Приложение ІV-4.1. и Приложение ІV-4.2.).
Програмата ще се изпълнява за срок от 1 година.
Подборът на пунктовете, използвани за оценка на състоянието е извършен от БДЧР по
критерии, зададени от МОСВ. Мониторингът се извършва в продължение на една година.
Състоянието на повърхностните води в уязвими зони се наблюдава в 22 пункта, като
се анализират показатели свързани с оценката на еутрофикацията на водите: нитрати,
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ортофосфати за течащи повърхностни води, нитрати, общ фосфор и хлорофил „А” за
стоящите води и нитрати и хлорофил „А” за крайбрежни морски води. От цитираните 22
пункта, 13 бр. са в програмата за контролен мониторинг, а 3 от тях са включени в програмата
за оперативен мониторинг.
Състоянието на подземните води в уязвими зони се наблюдава в 48 пункта. Честотата
на пробонабиране е 4 пъти годишно. Показателя за наблюдение е нитрати със срок на
наблюдение – една година.
На фиг. 61 ¸ фиг. 63 е представен мониторинга в чувствителни и уязвими зони и в
зони, замърсени и застрашени от замърсяване с нитрати подземни води.

фиг. 61
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фиг. 62
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фиг. 63
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3.1.5. Територии, обявени за опазване на местообитания или биологични видове.
Програмите за мониторинг на водите, попадащи в зоните по Натура 2000 са част от
програмите за мониторинг на водите, разработени за нуждите на басейновото управление. Те
са разработени съгласно изискванията на РДВ и ЗВ, така, че да позволяват получаването на
достоверна информация за всички основни абиотични и биотични компоненти на водните
екосистеми, които имат отношение към формирането на общото им екологично състояние.

фиг. 64
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фиг.65
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3.2. Резултати от мониторинга на зоните за защита на водите.
3.2.1. Територии за извличане на вода за човешка консумация.
Критериите за оценка на химическото състояние
1. Оценката на състоянието на повърхностните води, предназначени за питейнобитово водоснабдяване е извършена съгласно изискванията на Наредба № 12/18.06.2002г. за
качествените изисквания към повърхностните води, предназначени за питейно-битово
водоснабдяване за всеки отделен воден обект.
2. Разпределяне на повърхностните води съгласно граничини стойности на
показателите в Приложение 1 към Наредба 12 в три категории: А1, А2 и А3, за които се
прилагат съответните стандартни методи за обработка: за категория А1-груба механична
обработка и дезинфекция, А2-механична и химична обработка и дезинфекция и за А3разширена механична и химична обработка и дезинфекция.
3. Повърхностните води за питейно-битово водоснабдяване са качествени, когато
водата във всеки пункт отговаря съответно 95 % от задължителните стойности и 90% от
всички препоръчителни стойности на показателите от Приложение 1 към Наредба 12.
Оценка на химическото състояние
1. На база на съществуващите данни за периода 2002 – 2003 г. проектната категория на
водите в язовирите за питейно-битово водоснабдяване в Черноморския басейнов район,
определена със Заповед № РД–415 от 28.04.04 г. на Министъра на МОСВ е, както следва:
· яз. “Камчия”
- категория А2;
· яз. “Ясна поляна” - категория А2;
· яз. “Тича”
- категория А1;
· яз. “Цонево”
- категория А2.
2. Определените категории предвиждат съответни методи на обработка на
повърхностните води:
· яз. “Камчия”
- механична, химична обработка и дезинфекция;
· яз. “Ясна поляна” - механична, химична обработка и дезинфекция;
· яз. “Тича”
- груба механична обработка и дезинфекция;
· яз. “Цонево”
- механична, химична обработка и дезинфекция.
През периода 2004 – 2009 г. данните от проведения мониторинг потвърждават
проектната категория А2 на яз. “Камчия” и яз. “Ясна поляна” и проектната категория А1 на
яз. “Тича”.
Данните от проведения мониторинг през периода 2004 – 2006 г. потвърждават
проектната категория А2 и на яз. “Цонево”. През 2007 г. е спряно провеждането на
мониторинг на язовира по Наредба 12 до въвеждането му в експлоатация. Провежда се
контролен мониторинг съгласно чл. 169 от ЗВ и РДВ.
С цел подобряване качеството на повърхностните води в язовирите за питейно-битово
водоснабдяване е необходимо санитарно-охранителните зони около язовирите да бъдат
учредени и изградени, съгласно реда и изискванията на Наредба № 3 / 16. 10. 2000 г. за
условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ около
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около
водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и
хигиенни нужди.
Повърхностните води от водохващането при с. Ичера, община Сливен р. Луда Камчия
ползвана за питейно-битово водоснабдяване по първоначални данни за физико химични
показатели отговаря на нормите в Наредба 9 / 2001 г. за качеството на водата, предназначена
за питейно-битови цели и по приложение 1 към Наредба № 12 / 2002 г. за качествените
изисквания към повърхностните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване.
Съоръжението не е включено в експлоатация и не се провежда собствен мониторинг.
Карта със състоянието на повърхностните води за питейно-битово водоснабдяване е
представена с фиг. 66.
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фиг. 66
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3.2.2. Територии за опазване на стопанско значими водни биологични видове.
Тъй като понастоящем няма регламентирани зони за опазване на стопански значими
видове риби и други водни организми, оценка на състоянието се извършва само на зоните
определени за естествено обитаване от рибни видове и за развъждане на черупкови
организми.
В програмите за контролен и оперативен мониторинг са включени специфични
показатели, съобразени с изискванията на Наредба № 4 / 20.10.2000 г. за качеството на
водите за рибовъдство и за развъждане на черупкови организми.
При прегледа на състоянието и ревизията на зоните през 2007 г., беше установено, че
в 21 от общо 104 речни участъка и в 23 язовирa от общо 491 не се постигат изискванията за
качество на Наредбата.
Наблюдават се отклонения от нормите по отношение на концентрациите на биогенни
елементи и БПК5.
При ревизиране на зоните в крайбрежни морски води не се установи 100 %
съответствие с нормите за някои органохлорни вещества и метали, което е изискване на
Наредба № 4.
Резултатите показват несъответствие с нормите за кадмий и наличие на други тежки
метали (живак, олово и никел) във водна фаза и наличие на ДДТ, олово, никел и живак в
седимента в част от пунктовете за мониторинг.
Във връзка с гореизложеното, първоначално определените 12 зони в крайбрежните
морски води, бяха диференцирани на:
· зони, осигуряващи условия за живот и възпроизводство на черупкови организми,
където не са регистрирани отклонения;
· зони, имащи възможност да осигурят условия за живот и възпроизводство на
черупкови организми, в които е констатирано несъответствие.
Извършеното определяне не се отнася за годността за човешка консумация на
уловените в съответните участъци риби или черупкови организми.
Екологичното и химичното състояние на зоните за защита на повърхностни води,
осигуряващи условия за естествено обитаване от рибни видове и на крайбрежни морски води
осигуряващи или имащи възможност да осигурят условия за обитаване от черупкови
организми са представени на фиг. 67 и фиг. 68.
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фиг. 67
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фиг. 68
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3.2.3. Води за къпане.
Качеството на водите за къпане се наблюдава и се определя от РИОКОЗ.
Състоянието на водите за къпане за сезони 2007 г. и 2008 г., докладвано в ЕК
(http://www.eea.europa.eu/themes/water/status-and-monitoring/state-of-bathing-water-1/bathingwater-data-viewer) и за сезон 2009, е представено на следната таблица.
Състояние
отлично
добро
лошо
затворен

2007
68
11
8
1

2008
69
12
7
0

2009
81
6
1
0

3.2.4. Чувствителни и уязвими зони.
За оценката на състоянието в чувствителните зони се използват резултатите от
провеждания контролен и оперативен мониторинг.
Оценката на състоянието на повърхностните води, попадащи в уязвимите зони, е
извършена съгласно изискванията на Директива 91/676 ЕИО и Наредба № 2 / 2007 г., като са
използвани данни за показателите: нитрати и ортофосфати за реки, нитрати, общ фосфор и
хлорофил “А” за езера, а нитрати и хлорофил “А”- за крайбрежни морски води.
Изчислени са средногодишните и среднозимните стойности на концентрациите на
нитрати в пунктовете за мониторинг на повърхностните води, както и тенденциите за
промяна на средногодишните, среднозимните и максималните концентрации на нитрати, в
сравнение с периода 2000-2003 г. ( фиг.69 и фиг. 70 )
В резултат на оценката, могат да бъдат направени следните изводи:
- в изследваните пунктове за повърхностни води – реки, езера, крайбрежни води не се
наблюдават концентрации на нитрати над 25 mg/l;
- най-голям процент от пунктове, по отношение на средногодишна и среднозимна
концентрация са в диапазона “0-1.99 mg/l”, т.е. преобладават най–ниските стойности;
- тенденциите за промяна на средногодишните и среднозимни стойности на нитрати,
са с най-голям процент в диапазона “-1+1” за реки и езера, т.е преобладава устойчивото
състояние на повърхностните води;
- най-голям процент от изследваните участъци в реки и езера са класифицирани като
ултра - олиготрофни, следвани от мезотрофните участъци. Като хипереутрофни са
охарактеризирани само водите в яз. Мандра.
За оценката на състоянието на подземните води, попадащи в уязвимите зони, е
извършено изчисляване на средногодишните стойности на концентрациите на нитрати в
пунктовете за мониторинг на подземни води (48 пункта) за периода 2004-2009 г. (фиг. 71).
Като цяло преобладават благоприятни тенденции за подземните води, макар и все
още слабо проявени. Стабилните и намаляващите концентрации на нитрати са повече от
нарастващите.
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фиг. 70
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фиг. 71
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3.2.5. Територии, обявени за опазване на местообитания и биологични видове.
Към настоящия момент оценката на състоянието на защитените зони, предназначени
за опазване на местообитания и биологични видове, попадащи в обхвата на НАТУРА 2000 се
извършва въз основа на данните, набирани от програмите за мониторинг, планирани в
съответствие с изискванията на чл. 8 на РДВ и чрез прилагане на критериите разработени във
връзка с прилагане на чл. 5 на РДВ.
13 пункта от програмата за контролен и 6 пункта от програмата за оперативен
мониторинг попадат в зоните, предназначени за опазване на местообитания,.
14 пункта от програмата за контролен и 19 пункта от програмата за оперативен
мониторинг попадат в зоните, предназначени за опазване на биологичните видове.
Обхватът на наблюдаваните показатели и комплексния подход при анализа на
състоянието позволяват извършването на оценка на статуса на водите, попадащи в границите
на защитените зони, предназначени за опазване на местообитания и биологични видове.
Екологичното и химичното състояние на зоните, обявени за опазване на
местообитания и биологични видове са представени на фиг. 72 ¸ фиг. 75.

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН С ЦЕНТЪР ВАРНА

193

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В ЧЕРНОМОРСКИЯ БАСЕЙНОВ РАЙОН

фиг. 72
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