




МониторингътМониторингът на водите преди на водите преди 
РДВРДВ

Добре организирана система за наблюдение на фоновото Добре организирана система за наблюдение на фоновото 
състояние и основните антропогенни въздействиясъстояние и основните антропогенни въздействия

-540Хидробиологичен

8272Физикохмичен

Подземни

води

Повърхностни

води

Брой пунктове - ИБРВид мониторинг

Информация за качеството на водите по 40 Информация за качеството на водите по 40 
физикохимични и 1 биологичен показател (за реки)физикохимични и 1 биологичен показател (за реки)



НовиятНовият екосистеменекосистемен подход на подход на 
РДВ РДВ 

ТипологияТипология на водните екосистемина водните екосистеми

Унифицирана система за оценка на тяхното състояние Унифицирана система за оценка на тяхното състояние 

Оценка на риска за водните тела да не постигнат добро Оценка на риска за водните тела да не постигнат добро 
състояниесъстояние



Планински, 
каменен тип –

ТР 020111

Чакълест
полупланински
тип- ТР 011111

Малки пясъчни
реки – ТР 012111

Пресъхващи
реки – ТР 011011

Средно-големи
реки – ТР 002110

Малки блатни
реки – ТР 003111

6 типа с245
водни тела

ТипологияТипология на повърхностните води в ИБРна повърхностните води в ИБР
(Система Б)(Система Б)

ЕкорегионЕкорегион ––
биогеографскабиогеографска единицаединица
заза интеркалибрацияинтеркалибрация

КатегорияКатегория водиводи ––
основнаосновна екосистемнаекосистемна
единицаединица

ТипТип водиводи –– единицаединица заза
въвежданевъвеждане нана оценъчнаоценъчна
системасистема заза състояиетосъстояието
нана водитеводите

ВодниВодни телатела –– единицаединица заза
оценкаоценка ии управениеуправение нана
състояниетосъстоянието 6110Езера

2456Реки

Брой
водни

тела

Брой

типове
Категория



ПодземниПодземни водиводи

6 водоносни
хоризонта с 48 
водни тела



БиологичниБиологични елементиелементи –– състоянието на водите е добро, състоянието на водите е добро, 
когато живите организми се чувстват добрекогато живите организми се чувстват добре
ХидроморфологичниХидроморфологични елементиелементи –– всяко водно същество всяко водно същество 
трябва да има свое пространствотрябва да има свое пространство
ФизкохимичниФизкохимични елементиелементи –– водният “дом” трябва да е водният “дом” трябва да е 
достатъчно чист. Не бива да пречим на организмите сами да достатъчно чист. Не бива да пречим на организмите сами да 
се грижат за това.се грижат за това.
ПрироритетниПрироритетни веществавещества –– те не са част от водните те не са част от водните 
екосистеми, затова не трябва да ги откриваме в тяхекосистеми, затова не трябва да ги откриваме в тях
Подземни водиПодземни води –– не трябва да променяме значително не трябва да променяме значително 
тяхното естествено количествено и химично състояние, тяхното естествено количествено и химично състояние, 
защото процесът на възстановяване е много бавензащото процесът на възстановяване е много бавен

ОценкаОценка на екологичното състояние на екологичното състояние ––
новите приоритетиновите приоритети



ОбщОбщ цветен указател за състоянието на всеки цветен указател за състоянието на всеки 
воден “дом”воден “дом”

СистемаСистема за оценка на екологичното за оценка на екологичното 
състояниесъстояние

много

лошо
лошоумеренодобромного

добро



Оценка на риска:Оценка на риска:
ще постигнем ли добро състояние на ще постигнем ли добро състояние на 

водните тела през 2015 г.?водните тела през 2015 г.?

ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ



ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ

ОЦЕНКА НА РИСКА ЗА ПОВЪРХНОСТНИТЕ
ВОДНИ ТЕЛА КЪМ 2015  ГОДИНА

В РИСК, 54

ВЪЗМОЖЕН РИСК, 145

БЕЗ РИСК, 107

ПОВЪРХНОСТНИ ВОДНИ ТЕЛА В РИСК
ПО ОСНОВНИ БАСЕЙНИ

МАРИЦА, 38

ТУНДЖА, 9

АРДА, 7



ОЦЕНКА НА РИСКА ЗА КОЛИЧЕСТВОТО НА
ПОДЗЕМНИТЕ ВОДНИ ТЕЛА

1R
3P
44N

R_Quantity



ОЦЕНКА НА РИСКА ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПОДЗЕМНИТЕ
ВОДНИ ТЕЛА

16R
29P
13N

R_Quality



КОНТРОЛЕНКОНТРОЛЕН
ОПЕРАТИВЕНОПЕРАТИВЕН
ПРОУЧВАТЕЛЕНПРОУЧВАТЕЛЕН



ОбщиОбщи правилаправила

ОсновнатаОсновната целцел нана програмитепрограмите заза мониторингмониторинг, , съгласносъгласно члчл.8 .8 отот
РДВРДВ ее: : 

-- дада сесе осигуриосигури получаванетополучаването нана последователнапоследователна ии
изчерпателнаизчерпателна информацияинформация заза екологичнияекологичния ии химичнияхимичния статусстатус нана
водитеводите вв РБУРБУ
-- възвъз основаоснова нана горнатагорната информацияинформация дада сесе извършиизвърши
класификациякласификация нана воднитеводните телатела

ОценкатаОценката нана рискариска ее основаоснова заза планиранепланиране нана различниразлични програмипрограми
заза мониторингмониторинг: : контроленконтролен, , оперативеноперативен ии проучвателенпроучвателен..



ИзборИзбор нана пунктовепунктове

-- ПредставителниПредставителни заза дадениядадения водосборводосбор
-- ВъзможностиВъзможности заза анализанализ нана всичкивсички биологичнибиологични елементиелементи
-- ВВ телатела ““безбез рискриск”” ии сс ““възможенвъзможен рискриск””, , ноно могатмогат дада съвпадатсъвпадат ии
сс пунктовепунктове заза оперативеноперативен мониторингмониторинг заза телатела ““вв рискриск””. . 
-- ОбхватОбхват нана всичкивсички типоветипове водниводни телатела
-- НаличиеНаличие нана редицаредица отот данниданни отот преднипредни годинигодини

КОНТРОЛЕНКОНТРОЛЕН МОНИТОРИНГМОНИТОРИНГ

ИзборИзбор нана показателипоказатели

-- АнализАнализ нана всичкивсички биологичнибиологични, , хидроморфологичнихидроморфологични ии
общиобщи физикохимичифизикохимичи елементиелементи
-- ПриоритетниПриоритетни веществавещества, , чиеточието присъствиеприсъствие сесе предполагапредполага
-- СпецифичниСпецифични веществавещества вв достатъчнодостатъчно значимизначими количестваколичества

ПродължителностПродължителност –– 1 1 годинагодина додо стартиранестартиране нана ПУРБПУРБ



1643ОБЩО

-1БЯЛА

48АРДА

39ТУНДЖА

925МАРИЦА

ЕЗЕРАРЕКИ

ПУНКТОВЕ ЗАКОНТРОЛЕН

МОНИТОРИНГ

РЕЧЕН

БАСЕЙН



ИзводиИзводи

-- КонтролниятКонтролният мониторингмониторинг изискваизисква сериозенсериозен експертенекспертен, , 
техническитехнически ии финансовфинансов потенциалпотенциал

-- БроятБроят нана пунктоветепунктовете нене трябватрябва дада ее голямголям, , порадипоради рискариска
програматапрограмата дада нене бъдебъде изпълненаизпълнена

-- ЗаЗа попо--голяматаголямата частчаст отот биологичнитебиологичните ии хидроморфологичнитехидроморфологичните
елементиелементи, , кактокакто ии заза определениопределени приоритетниприоритетни веществавещества вв
БългарияБългария тойтой нене можеможе дада стартирастартира презпрез 20072007 гг..

--ИнформациятаИнформацията, , коятокоято контолниятконтолният мониторингмониторинг щеще осигуриосигури нманма дада
ее достатъчнадостатъчна заза подготовкатаподготовката нана ПУРБПУРБ

-- ЗаЗа целитецелите нана басейновотобасейновото управлениеуправление ее необходиманеобходима
допълителнадопълителна програмапрограма заза наблюдениенаблюдение нана всичкивсички водниводни телатела ––
самосамо попо определениопределени показателипоказатели, , ноно сс постояннапостоянна честотачестота
((КонтроленКонтролен мониторингмониторинг 2)2)



ИзборИзбор нана пунктовепунктове
-- ВъвВъв всичкивсички водниводни телатела, , определениопределени вв рискриск ии вв коитокоито сесе изпускатизпускат
приоритетниприоритетни веществавещества
-- ПунктътПунктът трябватрябва дада осигуряваосигурява възможноствъзможност заза оценкаоценка нана величинатавеличината
ии въздействиетовъздействието нана източницитеизточниците нана замърсяванезамърсяване
-- ПриПри хидроморфологичнохидроморфологично въздействиевъздействие –– местаместа, , коитокоито
характеризиратхарактеризират цялостнотоцялостното въздействиевъздействие

ОПЕРАТИВЕНОПЕРАТИВЕН МОНИТОРИНГМОНИТОРИНГ

ИзборИзбор нана показателипоказатели

-- БиологичниБиологични показателипоказатели, , индикативнииндикативни заза характернияхарактерния натискнатиск
-- ВсичкиВсички установениустановени приоритетниприоритетни веществавещества ии специфичниспецифични веществавещества
вв значимизначими количестваколичества
-- хидроморфологичнихидроморфологични показателипоказатели, , вв случайслучай чече натискътнатискът засягазасяга тезитези
елементиелементи заза качествокачество

ПродължителностПродължителност –– постояннапостоянна додо доказванедоказване, , чече рискриск нене
съществувасъществува



1280ОБЩО

-.-БЯЛА

59АРДА

312ТУНДЖА

459МАРИЦА

ЕЗЕРАРЕКИ

ПУНКТОВЕ ЗАОПЕРАТИВЕН

МОНИТОРИНГ

РЕЧЕН

БАСЕЙН



ИзводиИзводи

-- БроятБроят нана пунктоветепунктовете заза оперативеноперативен мониторингмониторинг ее значителензначителен
порадипоради брояброя нана определенитеопределените водниводни телатела вв рискриск

-- НеобходимоНеобходимо ее дада сесе приемеприеме процедурапроцедура заза текущитекущи променипромени нана
програматапрограмата заза оперативеноперативен мониторингмониторинг –– изключванеизключване нана пунктовепунктове ии
показателипоказатели ии вклюваневклюване нана новинови вв зависимостзависимост отот полученитеполучените
резултатирезултати

-- ОперативниятОперативният мониторингмониторинг трябватрябва дада бъдебъде свързансвързан прякопряко сс
подготовкатаподготовката нана програмитепрограмите отот меркимерки заза воднитеводните телатела ““вв рискриск””

-- ВърхуВърху основатаосновата нана прогамитепрогамите заза ОперативенОперативен, , КонтроленКонтролен
мониторингмониторинг ии КонтроленКонтролен мониторингмониторинг 2 2 ее необходимонеобходимо дада сесе изградиизгради
системасистема заза ““ранноранно предупреждениепредупреждение””, , позволяващапозволяваща своевременносвоевременно
дада сесе реагирареагира нана негативнинегативни променипромени вв състояниетосъстоянието нана воднитеводните
телатела



ПрограмаПрограма заза ппроучвателенроучвателен мониторингмониторинг стартирастартира самосамо вв
определениопределени случаислучаи::
-- КогатоКогато причинатапричината заза определянетоопределянето нана воднотоводното тялотяло вв рискриск ее
неизвестнанеизвестна илиили нене ее стартираластартирала програмапрограма заза оперативеноперативен мониторингмониторинг
-- припри аварийниаварийни замърсяваниязамърсявания

ПриПри проучвателнияпроучвателния мониторингмониторинг ее подходящоподходящо дада сесе използватизползват::
-- екотоксикологичниекотоксикологични методиметоди, , коитокоито установяватустановяват общатаобщата токсичносттоксичност нана
водитеводите
-- автоматиченавтоматичен мониторингмониторинг сс целцел ранноранно предупреждениепредупреждение ((припри питейнопитейно--
битовибитови водоизточнициводоизточници) ) 

ДоДо стартиранетостартирането нана ПУРБПУРБ бебе приетоприето решениерешение дада нене сесе
докладватдокладват програмипрограми заза проучвателенпроучвателен мониторингмониторинг

ПорадиПоради липсаталипсата нана информацияинформация заза редицаредица показателипоказатели, , коитокоито
вероятновероятно саса причинапричина заза лошолошо състояниесъстояние, , сесе налаганалага дада сесе
разработятразработят вътрешнивътрешни програмипрограми заза проучвателенпроучвателен мониторингмониторинг

ПРОУЧВАТЕЛЕНПРОУЧВАТЕЛЕН МОНИТОРИНГМОНИТОРИНГ





ПУНКТОВЕ ЗА МОНИТОРИНГ НА КОЛИЧЕСТВОТО

ОбщОбщ брой мониторингови пунктове брой мониторингови пунктове –– 109109
Докладвани в ЕС Докладвани в ЕС -- 4646



Критерии при проектиране на мрежите за
мониторинг на количеството

- наличните наблюдателни пунктове на НИМХ

- на възможните за използване пунктове от мрежата

за качество

- на изградени наблюдателни сондажи в миналото, които не
се ползват

- при липса на достатъчно изградени и представителни
пунктове - проектиране на нови пунктове



ПУНКТОВЕ ЗА МОНИТОРИНГ НА ХИМИЧНОТО
СЪСТОЯНИЕ НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ

КонтроленКонтролен мониторинг мониторинг –– 89, докладвани в ЕС 89, докладвани в ЕС -- 3737

ОперативенОперативен мониторинг мониторинг –– 24, докладвани в ЕС 24, докладвани в ЕС -- 1212



Критерии при проектиране на мрежите за
мониторинг на качеството

- наличните пунктове от мрежата за качеството

- възможните за използване пунктове от мрежата за
количеството

- при липса на достатъчно изградени и представителни
пунктове - проектиране на нови пунктове



ИзводиИзводи

- Основните трудности при мониторинга на подземни води са
свързани с липсата на пунктове за мониторинг в голяма част от
водните тела (13 за количество и 8 за качество от общо 48 ПВТ)

-- Този факт поражда проблем с наличната информация за
определяне на граничните стойности по показателите за
състоянието на отделните водни тела

-- Това налага спешно проектиране и изграждане на нови
пунктове през 2007-2008 г.

-- Експлоатирането на мрежата за количествен мониторинг
поставя сериозни въпроси, поради задължението на
басейновите дирекции да осигурят нейното стопанисване

- Избраните показатели за качество и честотата на техния
анализ няма да предизвикат сериозни затруднения, поради
изградения капацитет на лабораториите към ИАОС



ОБОБЩЕНИЕОБОБЩЕНИЕ

НеобходимоНеобходимо ее програмитепрограмите заза мониторингмониторинг дада сесе подготвятподготвят
внимателновнимателно, , порадипоради трудноститетрудностите ии високитевисоките разходиразходи припри
тяхнототяхното изпълнениеизпълнение..

БроятБроят нана пунктоветепунктовете ии изследванитеизследваните показателипоказатели, , резултатитерезултатите отот
коитокоито щеще сесе докладватдокладват предпред ЕвропейскияЕвропейския съюзсъюз, , нене трябватрябва дада ее
прекаленопрекалено голямголям, , тъйтъй катокато щеще затруднизатрудни изпълнениетоизпълнението нана
програмитепрограмите..

ПриПри разработванеторазработването нана мониторинговитемониторинговите програмипрограми ее
необходимонеобходимо дада сесе предвидипредвиди възможноствъзможност заза създаванесъздаване нана
мониторинговамониторингова мрежамрежа, , коятокоято ее значителнозначително попо--широкаширока отот
програмитепрограмите, , коитокоито сесе докладватдокладват. . ТоваТова ее особеноособено важноважно заза
пунктоветепунктовете заза ХБМХБМ, , коитокоито вв странатастраната саса наднад 2000, 2000, кактокакто ии заза
въвежданетовъвеждането нана новинови показателипоказатели заза установяванеустановяване състояниетосъстоянието
нана воднитеводните телатела..



СС какво помогна проектът:какво помогна проектът:

РазработениРазработени стратегия и програма за хидробиологичен стратегия и програма за хидробиологичен 
мониторинг и мониторинг на подземни води в басейна мониторинг и мониторинг на подземни води в басейна 
на р.Ардана р.Арда

Изключително ценни практически съвети на Изключително ценни практически съвети на 
холандските експерти от холандските експерти от RIVM RIVM относно подготовката относно подготовката 
на програмите за мониторинг на подземни води.на програмите за мониторинг на подземни води.

В процес на закупуване е оборудване за мониторинг на В процес на закупуване е оборудване за мониторинг на 
стоящи води, което ще позволи да се реализират стоящи води, което ще позволи да се реализират 
подготвените програми за мониторинг.подготвените програми за мониторинг.



Благодаря за вниманието !

Басейнова дирекция - Пловдив

Марин Маринов,

Началник отдел “Мониторинг, прогнози и
информационно осигуряване”

032 63 32 98

E-mail: bd_plovdiv_mon@abv.bg

www.bd-ibr.org


