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СЪКРАЩЕНИЯ 

Съкращение Дефиниция 

N-NH4  Амониев азот  

БЕК  Биологичен елемент за качество  

БПК  Биологична потребност от кислород  

ВГИ  Водораслов групов индекс  

рН Водороден показател  

ВТ  Водно тяло  

N-NO3  Нитратен азот  

TVC  Общ брой микроорганизми  

TP  Общ фосфор като фосфор  

P-PO4  Ортофосфати като фосфор  

РИ  Референтен индекс  

СМВТ  Силно модифицирани водни тела  

HMMI_lakes Унгарски многометриченмакрозообентосен индекс за езера  

FC  Фекалниколиформи 

ФХЕК  Физикохимични елементи за качество  

HLPI  Hungarian Lake Phytoplankton Index 

GPS  Global Positioning System 
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I. ФИНАЛЕН ДОКЛАД за изпълнение на обществена поръчка с предмет: 

„Пилотно адаптиране на системата за оценка на екологичен потенциал при 

язовири” 

 

1. Въведение 

Настоящият финален доклад е изготвен от ДЗЗД “ЕКОЛОГИЧЕН ПОТЕНЦИАЛ” в изпълнение на 
Обществена поръчка с предмет „Пилотно адаптиране на системата за оценка на екологичен 
потенциал при язовири“, възложена от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ гр. 
Пловдив с Договор № 6/12.09.2018 г  
 
Докладът е изготвен в съответствие с изискванията, посочени в глава IV “Очаквани резултати“, 
т. 1. Отчет и срокове за докладване от Техническата спецификация за изпълнението на 
горепосочената поръчка. Съгласно тези изисквания, Изпълнителят дължи Финален доклад с 
окончателни резултати и експертен доклад с обхват и съдържание, посочени в т. III.5 от 
Техническите спецификации, не по-късно от 26.11.2018 г. Съгласно Техническата оферта, 
датата на представяне на Финалния доклад е 19.11.2018 г.  
 
Предмет на договора  
Предмет на договора е изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Пилотно 
адаптиране на системата за оценка на екологичен потенциал при язовири”.  
 
Визия и цели  
Визия: Изпълнението на услугата представлява пилотно за България прилагане на 
разработената в Европейския съюз методология за определяне на екологичен потенциал при 
силно модифицирани водни тела (СМВТ). Успешното пилотно прилагане на този подход върху 
избраните водни тела ще позволи бъдещото му прилагане в по-широк обхват, за целите на 
управление на водите и постигане на целите на РДВ 2000/60/ЕС и Закона за водите на 
Република България.  
 
Цели на услугата:  
- Пилотно тестване на подхода на РГ "ЕКОСТАТ" към ЕК, като основа за адаптирането на 
класификационната система за определяне на ДЕП в България, планирано за периода 2018-
2020 г.  
- Определяне на екологичния потенциал на изследваните водни тела на база на извършено 
пробонабиране и анализ на приложими елементи за качество на водите, с цел ефективното 
им управление;  
- Оценка на антропогенния натиск в избраните СМВТ и определяне на мерки за 
постигане/запазване на ДЕП, които да се включат в Програмата от мерки в ПУРБ 2022-2027 г. 
на БДИБР. 
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2. Място и обхват на изпълнение на услугата 

В съответствие с Техническата спецификация, обхватът на услугата включва пилотни 
проучвания на три предварително определени силно модифицирани водни тела:   

 Язовир Кърджали – водно тяло BG3AR570L021 към тип L11 Големи дълбоки язовири с 
цел на стопанско ползване - енергетика и садково рибовъдство; Речен басейн: Арда; 

 Язовир Жребчево - водно тяло BG3TU700L036 към тип L11 Големи дълбоки язовири с 
цел на стопанско ползване напояване, енергетика и садково рибовъдство; Речен 
басейн: Тунджа 

 Язовир Пясъчник - водно тяло BG3MA500L119 към тип от Тип L15 Големи равнинни 
язовири с цел на стопанско ползване напояване; Речен басейн: Марица 

 
Като надграждащо условие в офертата си, Изпълнителят включи едно допълнително СМВТ:  

 Язовир Копринка – водно тяло BG3TU900L047 към тип L11 Големи дълбоки язовири с 
цел на стопанско ползване – енергетика, напояване и садково рибовъдство; Речен 
басейн: Тунджа 
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3. Изпълнение на предвидените дейности в обществената поръчка 

3.1. Сформиране на екип 

Поради комплексния характер на задачата за изпълнение на задачата е сформиран голям 
екип от експерти в различни области и дисциплини, свързани с определянето на екологичния 
потенциал на повърхностни водни тела (язовири). Той включва:  

1) проф. д-р Таня Хубенова - Ключов експерт No 1, ръководител на екипа, отговорен за 
цялостно методическо координиране на екипа и компилиране на финалния доклад;  

2) ас. д-р Костадин Дочин- Ключов експерт No 2, експерт по БЕК фитопланктон;  

3) доц. д-р Любомир Кендеров- Ключов експерт No 3, експерт по БЕК зообентос;  

4) проф. д-р Ангел Зайков - Ключов експерт No 4, експерт по БЕК рибна фауна и 
аквакултури;  

5) доц. д-р Ангелина Иванова - Ключов експерт No 5, експерт по физико-химични 
елементи за качество на водите;  

6) Венцислав Василев - Ключов експерт No 6, експерт по оценка на антропогенен натиск и 
оценка на състояние / потенциал на водни тела  

7) доц. д-р Гана Гечева - Експерт по БЕК макрофити;  

8) гл.ас. д-р Иван Илиев - Експерт по микробиологична оценка на качеството на водите;  

9) ас. Мария Янкова и маг. експерт Стефка Бонева - технически екип за първична 
обработка на пробите.  

10) Васил Драголев и ас. Георги Русенов - технически екип за наземна и водна логистика и 
статистическа обработка на данни.  

11) инж. Никола Кърнолски - хидро-морфологични характеристики на язовирите 
 
 

3.2. Координация във връзка с изпълнение на предвидените дейности 

Осъществена е текуща координация с Възложителя с цел изпълнение на одобрената Работна 
програма за изпълнение на поръчката, и по-специално на полевите изследвания.  
 
На 7 ноември 2018 г. беше проведена Работна среща на екипа с участие на представители на 
Възложителя. На срещата бяха обсъдени получените резултати от изследването на 
биологични и физико-химични елементи за качество на водите в четирите изследвани водни 
тела. Бяха анализирани факторите и взаимовръзките между резултатите и тяхното отношение 
към дефинирането на екологичен потенциал. Извършено беше планиране на следващия етап 
от работата.  
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3.3. Избор на представителни пунктове за мониторинг на биологични и 

физикохимични елементи за качество 

Направен е избор на представителни пунктове за мониторинг на биологичните и 
физикохимичните елементи за качество на яз. Кърджали, яз. Жребчево, яз. Пясъчник и яз. 
Копринка в съответствие с предложената работна Програма от техническото задание. 
Допълнително уточняване на местата на пробонабиране е извършено по време на 
Експедиция №1.  

На терен, с помощта на GPS, са определени географските координати (Таблица 1) на 
избраните представителни пунктове за изследване на БЕК Фитопланктон, ФХЕК и БЕК 
микробиология. Проучването е извършено по следната схема:  

- яз. Кърджали - 3 пункта (стена, среда, опашка);  

- яз. Жребчево - 3 пункта (стена, среда, опашка);  

- яз. Пясъчник - 2 пункта (стена, опашка);  

- яз. Копринка - 2 пункта (стена, опашка).  
 
В Таблица 1 е представен списък на географските координати на пунктовете за мониторинг на 
БЕК Фитопланктон, ФХЕК и БЕК микробиология.  
 
Таблица 1. 
   

Язовир Пункт Географски координати 

N E 

Кърджали №1 - опашка 41°40'50.4" 25°11'60.0" 

№ 2 - среда 41°38'56” 25°17'24" 

№ 3 - стена 41°37'68” 25°19'99" 

Жребчево №1 - опашка  42°38'15.1" 25°51'19.6" 

№ 2 - среда 42°35'05.2" 25°53'06.3" 

№ 3 - стена  42°35'26.9" 25°56'58.8" 

Пясъчник  №1 - опашка  42°24'47.1" 24°31'51.7" 

№ 2 - стена  42°24'23.4” 24°35'05.0" 

Копринка  №1 - опашка  42°37'18" 25°16'24" 

№ 2 - стена 42°36'57” 25°18'21” 

 
БЕК Макрофити (висша водна растителност, водни бриофити, макрофитни водорасли) е 
определен в представителни трансекти (6-8 бр. в зависимост от площта на язовира). 
 
БЕК Макрозообентос (дънна макробезгръбначна фауна) е определян в литоралната зона. 
Пунктовете на пробонабиране на БЕК Макрозообентос са със следните GPS координати:  

- Яз. Кърджали: 41°38'31.5 N; 25°19'17.4 E (пункт 1); 41°38'30.8 N; 25°19'14.2 E (пункт 2); 
41°38'33.5 N; 25°19'16.0 E (пункт 3)*  

- Яз. Жребчево: 43◦37'24 N; 28◦47'41 E  
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- Яз. Пясъчник:42◦24'51.5 N; 24◦31'25.9 E  

- Яз. Копринка: 42◦37'12 N; 25◦17'47 E (пункт 1);*  

 
БЕК Риби в язовир Кърджали и яз. Жребчево е определян с мрежи като уловите са извършени 
в два пункта – към опашките и средата им, а в яз. Пясъчник и яз. Копринка в един участък – в 
опашната част. Координатите на районите, в които са извършени уловите с мрежи са както 
следва:  

- яз. Кърджали: 41˚40’50.4” N; 25˚11’60.0” Е (към опашката) и 41°38'56.0” N; 25°17'24.0" E (в 
средната част).  

- яз. Жребчево: 42˚38’15.1” N; 25˚51’19.6” E (към опашката) и 42°35'05.2" N; 25°53'06.3" E (в 
средната част);  

- яз. Копринка: 42˚37’18” N; 25˚16’24” E;  

- яз. Пясъчник: 42˚24’47.1”N; 24˚31’51.7” Е;  

За всеки язовир е определен един участък за еднократен улов на риба с винтери. 
Координатите на районите, в които са залагани винтерите са следните:  

- яз. Кърджали: начало: 41°39'2" N; 25°18' 59" E, край: 41°38' 34" N; 25°19' 8" E.  

- яз. Жребчево: начало: 43°37'24" N, 28°47'41" E; край: 43°37'24" N, 28°47'41" E.  

- яз. Пясъчник: начало:42°24'51,5"N, 24°31'25,9"E; край 42°24'41,1"N, 24°31'41,8"E;  

- яз. Копринка: начало: 42°37'12" N, 25°17'47" E; край: 42°37'16" N, 25°17'45" E;  

 

 

Яз. Кърджали 

 

Яз. Жребчево 
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Яз. Пясъчник 

 

Яз. Копринка 

 

3.4. Полево обследване на избраните пунктове 

За периода 03.09-08.10.2018 г. са проведени общо 12 експедиции - по 3 във всеки един от 4-те 
изследвани язовира, в съответствие с одобрената Работна програма, представена с 
Техническата оферта за изпълнение на поръчката. Датите на провеждане на експедициите са 
посочени в Таблица 2. 

Таблица 2 – Дати на полевите експедиции 

Експедиция № Име на язовира Дата 

Експедиция №1 

яз. Пясъчник 03.09.2018 

яз. Копринка 04.09.2018 

яз. Жребчево 05.09.2018 

яз. Кърджали 13.09.2018 

Експедиция № 2 

яз. Пясъчник 17.09.2018 

яз. Копринка 18.09.2018 

яз. Жребчево 19.09.2018 

яз. Кърджали 27.09.2018 

Експедиция № 3 

яз. Пясъчник 05.10.2018 

яз. Копринка 03.10.2018 

яз. Жребчево 04.10.2018 

яз. Кърджали 08.10.2018 

 

  

Фиг. 1. Пробонабиране на фитопланктон в яз. Жребчево Фиг. 2. Пробонабиране в опашката на яз. Пясъчник 
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3.5. Оценка на антропогенния натиск от стопанското ползване в избраните СМВТ 

Дейността включва оценка на антропогенния натиск върху изследваните водни тела,  
изготвена според методологията, описана в т. 7.1. Антропогенният натиск от различни 
източници е бъде определен както по съществуващи данни (оценка на натиска е правена в 
процеса на изготвяне на ПУРБ), така по новата информация, получена при изпълнението на 
поръчката.  

Оценен е приоритетно натиска от водоползването на язовира, което в най-голяма степен 
въздейства върху хидро-морфологичните и биологичните условия, както и биогененно 
замърсяване и замърсяване на водите с непречистени отпадъчни води. 

3.6. Определяне на ДЕП и оценка на екологичния потенциал на водните тела 

Дейността е изпълнена в етапи и последователност, описани в работната версия на 
приложение към Ръководство № 4 към РДВ, подготвяно от  Група „Съхранение на вода” към 
РГ ЕКОСТАТ. Етапите и стъпките са описани подробно в т. 5.10 – Методика за оценка на 
екологичния потенциал.  

 

3.7. Изготвяне на доклад за изпълнението на услугата 

В изпълнение на всички горепосочени дейности и извършения анализ на получените 
резултати, беше изготвен настоящият доклад, който съответства на изискванията за обхват и 
съдържание, определени с Техническата спецификация.  

Изготвянето на доклада беше извършено в периода 07.11 - 19.11.2018 г.  
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4. Преглед на нормативните изисквания и добрите практики за определяне на 

екологичния потенциал на СМВТ 

4.1. Нормативни изисквания 

Темата на обществената поръчка „Пилотно адаптиране на системата за оценка на екологичен 

потенциал при язовири” е насочена към пилотно за България тестване и адаптиране на 

прилаганата в ЕС методология за оценка на екологичен потенциал при силномодифицирани 

водни тела (СМВТ) и изкуствени водни тела (ИВТ) при които са извършени съществени 

физични модификации или са изкуствено създадени за съхранение на вода (water storage), 

която се използва за различни стопански цели - производство на електрическа енерегия, 

напояване, рибовъдство и др. 

Общите нормативни изисквания за определяне на екологичен потенциал при СМВТ и ИВТ 

(т.нар. CIS подход за определяне на ЕП) са дефинирани в Рамковата директива за водите 

2000/60/ЕС (РДВ). Директивата изисква създаването на класификационни схеми, които да 

отразяват екологичния потенциал на силно модифицираните повърхностни водни тела 

(СМВТ) и изкуствените водни тела (ИВТ), измерени чрез състоянието на специфични 

биологични, хидроморфологични и химически и физикохимични качествени елементи. 

Този подход е аналогичен на определянето на екологичното състояние на останалите 

(естествени) водни тела, които не са определени като СМВТ или ИВТ. Основната разлика е, че 

при СМВТ и ИВТ, поради трайните хидроморфологични изменения, извършени със стопанска 

цел, не могат да бъдат достигнати референтните условия (еквивалентни на отлично 

състояние)за определени елементи за качество. 

Член 2 (23) от РДВ дава дефиниция на добър екологичен потенциал(ДЕП):състоянието на 

силно модифицирано или изкуствено водно тяло, класифицирани в съответствие с 

приложимите разпоредби на приложение V. 

Чл. 4 „Цели”, т.1а, iii от РДВ гласи: „Държавите-членки опазват всички изкуствени и 

силномодифицирани водни тела с цел постигане на добър екологичен потенциал и добро 

химично състояние на повърхностните води най-късно до 15 години от датата на влизане 

в сила на настоящата директива в съответствие с разпоредбите на приложение V при 

спазване на удължаванията, определени в съответствие c параграф 4...” 

Приложение V към РДВ, т. 1.2.5. дава дефиниция на максимален екологичен потенциал 

(МЕП): състояние, при което стойностите на съответните биологични качествени 

елементи отразяват, доколкото е възможно, тези на най-близкия сравним тип 

повърхностен воден обект, предвид физическите условия, които произтичат от 

изкуствените или силно модифицирани характеристики на водното тяло. 

Приложение V на РДВ, т.1. Състояние на повърхностните води, 1.1. Качествени елементи за 

класификация на екологичното състоявие, т.1.1.5 гласи: „Качествените елементи, прилагани 

към изкуствените и силномодифицирани повърхностни водни обекти трябва да са 
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същите, като прилаганите към която и да е от четирите естествени категории 

повърхностни води, като се изберат най-подходящите за съответния силно модифициран 

или изкуствен воден обект”. 

Приложение V на РДВ, т.1. Състояние на повърхностните води, 1.2. Нормативни определения 

за класификациите на екологичното състояние, т.1.2.5: Определения за максимален, добър и 

умерен екологичен потенциал за силно модифицирани или изкуствени водни обекти: 

Елемент Максимален ЕП Добър ЕП Емерен ЕП 

Биологични 
елементи за 
качество 

Стойностите на съответните 
биологични елементи за 
качество отразяват, доколкото 
е възможно, тези, асоциирани 
с най-близкия сравним тип 
повърхностно водно тяло, 
предвид физическите условия, 
които са резултат от 
изкуствените или силно 
модифицираните 
характеристики на водното 
тяло. 

Съществуват леки 
изменения в 
стойностите на 
съответните 
биологични елементи 
за качество спрямо 
стойностите при 
максималния 
екологичен потенциал. 

Съществуват умерени 
изменения в 
стойностите на 
съответните биологични 
елементи за качество 
спрямо стойностите при 
максималния 
екологичен потенциал. 
Тези стойности са 
нарушени в значително 
по-голяма степен, 
отколкото стойностите, 
установени при добро 
качество. 

Хидромор-
фологични  
елементи 

Хидроморфологичните условия 
съответстват на условията, 
когато единствените 
въздействия върху 
повърхностния воден обект са 
в резултат на факта, че водният 
обект е изкуствен или силно 
модифициран след вземане на 
всички предпазни мерки за 
осигуряване на най-
добротосближаване до 
екологичната цялост, по-
конкретно по отношение на 
миграцията на фауната и 
подходящите територии за 
хвърляне на хайвер и 
размножаване. 

Условия, отговарящи 
на постигането на 
посочените по-горе 
стойности за 
биологичните 
елементи за качество. 

Условия, отговарящи на 
постигането на 
посочените по-горе 
стойности за 
биологичните елементи 
за качество. 

Физикохими
чни 
елементи 

Максимален ЕП Добър ЕП Умерен ЕП 

Общи 
условия 

Физикохимичните елементи 
съответстват изцяло или почти 
изцяло на тези при ненарушени 
условия, асоциирани с типа 
повърхностно водно 
тяло, най-тясно сравним със 
съответното изкуствено или 

Стойностите на 
физикохимичните 
елементи, 
температурата, pH и 
концентрациите на 
биогенните вещества 
са в рамките на 

Условия, отговарящи на 
постигането на 
посочените по-горе 
стойности за 
биологичните елементи 
за качество 
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силно модифицирано водно 
тяло. Концентрациите на 
биогенните вещества остават в 
диапазона, нормално 
асоцииран с тези ненарушени 
условия. Нивата на 
температурата, кислородният 
баланс и pH съответстват на 
нивата, установени в най-
близкия сравним тип 
повърхностно водно тяло, при 
ненарушени условия. 

установения диапазон 
и не превишават 
установените нива, 
така че да се осигурят 
функционирането на 
екосистемата и 
постигането на 
посочените по-горе 
стойности за 
биологичните 
елементи за качество 

Специфични 
синтетични 
замърсители 

Концентрации близо до нулата 
и най-малко под границите на 
откриваемост на най-
модерните широко използвани 
аналитични методи 

Концентрации, 
ненадвишаващи 
стандартите, 
установени в 
съответствие с 
процедурата, 
описана в раздел 1.2.6 
без да се 
засягаДиректива 
91/414/ЕО и 
Директива 98/8/ЕО. 
(СКОС) 

Условия, отговарящи на 
постигането на 
посочените по-горе 
стойности за 
биологичните елементи 
за качество 

Специфични 
несинтетични 
замърсители 

Концентрациите остават в 
диапазона, нормално 
асоцииран с ненарушените 
условия, установени в типа 
повърхностно водно тяло, 
което в най-голяма степен е 
сравнимо със съответното 
изкуствено или силно 
модифицирано водно тяло 
(фонови нива = фн) 

Концентрации, 
ненадвишаващи 
стандартите, 
установени в 
съответствие с 
процедурата, 
описана в раздел 1.2.6 
без да се 
засягаДиректива 
91/414/ЕО и 
Директива 98/8/ЕО. 
(СКОС) 

Условия, отговарящи на 
постигането на 
посочените по-горе 
стойности за 
биологичните елементи 
за качество 

 

Приложение V на РДВ, т.1. Състояние на повърхностните води, 1.4. Класификация и 

представяне на екологичното състояние, т.1.4.2,iii: Представяне на резултатите от 

мониторинга и класификация на екологичното сътояние и екологичния потенциал: 

Класификацията на екологичния потенциал на водния обект за СМВТ или ИВТ се представя от 

най-ниската от стойностите на биологичните и физико-химични резултати от мониторинга на 

съответните качествени елементи, класифицирани в съответствие с първата колона на 

таблицата по-долу. Държавите-членки  предоставят карта на всеки район на речен басейн, 

илюстрираща класификацията на екологичния потенциал на всяко водно тяло, снабдена със 

съответни цветни кодове съобразно втората колона на долната таблица, а по отношение на 

силно модифицираните водни обекти - третата ѝ колона: 
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Класификация 
наекологичния 

потенциал 

Цветен код 

ИВТ СМВТ 

Добър и по-висок Зелено със светлозелени линии Зелено с тъмнозелени линии 

Умерен Жълто със светложълти линии Жълто с тъмножълти линии 

Лош Оранжево със светлооранжеви 
линии 

Оранжево с тъмнооранжеви 
линии 

Много лош Червено със светлочервени 
линии 

Червено с тъмночервени 
линии 

 

Ръководство No 4(2003 г.) „Идентифициране и обозначаване на силно модифицирани и 

изкуствени водни тела“към Общата стратегия за изпълнение на РДВ (CIS) предлага 

предварително определяне на биологичните стандарти за ДЕП на базата нареферентните 

условия за типа на водното тяло с характеристики, които в най-голямастепен съответстват на 

тези на СМВТ. Стандартите се определят независимо отразглеждането и прилагането на 

„смекчаващи мерки” на хидро-морфологичните (ХМ)модификации, необходими за 

постигането на ДЕП. В Ръководство № 4 от 2003 г. сепредлага ДЕП да бъде дефиниран като 

леко отклонение от МЕП, определено чрезбиологичните елементи за качество (БЕК). Този 

подход се приема за класическитъй като представлява пълна аналогия на алгоритъма за 

определяне на добро екологично състояние на естествени ПВТ. 
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Фиг. 3 - Основни стъпки за определяне на СМВТ и дефиниране на ДЕП, съгласно Ръководството No4 

(източник: Подход при определяне на СМВТ и ИВТ, МОСВ) 

 

 

 

Ръководство № 13 от 2005 г. Общ подход за класификацията на екологичното състояние и 

екологичния потенциал представя пояснения относно прилагането на нормативните 

изисквания на РДВ за дефиниране на екологичен потенциал. В т.2.9 от ръководството е 
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представена общата схема за определяне на екологичен потенциал по дефинирани в РДВ CIS 

подход: 

Фиг. 4.  Обща схема за определяне на екологичен потенциал 

 

В т.3 от ръководството е представена процедурата за определяне на екологичното 

състояние/потенциал, като се посочва, че за да се извърши класифициране е необходимо да 

бъде използвана най-ниската от стойностите за биологичните и физико-химичните 

мониторингови резултати за съответните елементи за качество. 

 

4.2. Определяне на екологичен потенциал по „Прага метод” (метод на 

„смекчаващите” мерки) 

Подходът „Прага“ или на „смекчаващите мерки“, формулиран по време на експертния 

семинар по хидроморфология към Общата стратегия за изпълнение на РДВ, проведен през 

2005 г. като валиден метод за определяне на ДЕП (Kampa&Kranz, 2005). Въведеният от РДВ CIS 

подход (описан в т.1.1.) е трудно приложим, тъй като разнообразието от физични 

модификации е съществено и на практика е трудно да се определи стандартното отклонение 

от референтните условия при дефинирането на МЕП за чувствителните елементите за 

качество. За тази цел е предложен алтернативен подход в технически документ, изготвен от 

Редакционна група „Хидроморфология“ и публикуван през 2006г., наричан "методът Прага" 

или "подход на смекчаващи мерки". Този метод се основава на определянето на 
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екологичното качество, необходимо за ДЕП, като се оценява какво смекчаване може да се 

приеме, без да се окаже значително отрицателно въздействие върху използването на 

СМВТ/ИВТ или околната среда като цяло. Алтернативният „Прага подход“ поема по различен 

път от класическия CIS подход, като основа за определението на ДЕП служи определянето на 

специфични смекчаващи мерки. В този случай ДЕП се определя като стойности на 

чувствителните БЕК, които се очакват при прилагането на съответните смекчаващи мерки. При 

класическия CIS подход и при „метода Прага“ мерки, свързани с прекомерни финансови 

разходи не се прилагат. 

Ръководствата за прилагане на РДВ от 2003 и 2005 заявяват, че ДЕП не е "самостоятелна" цел, 

а се основава на мерките за смекчаване във връзка с използването на водата. Поради това в 

рамките на дейностгта на РГ ЕКОСТАТ към ЕК е предложено да се изготвят списъци на 

съответните мерки за смекчаване, заедно с оценки за тяхната ефективност. 

Ключовата  разлика между „Прага метода“ и класическия CIS подход е това, че при „Прага 

метода“ ДЕП се определя директно от смекчаващите мерки, а не косвено чрез моделирането 

на стойностите на БЕК за МЕП. „Прага“ модификацията води до сравними резултати с тези на 

CIS метода, като в същото време намалява грешките, дължащи се на моделирането на 

идеалните екологични условия. 

 

Фиг. 5.  Основни стъпки при дефинирането на МЕП и ДЕП на база на смекчаващи мерки (Източник: 

Ръководство за определяне на силно модифицирани водни тела (СМВТ) и прилагане на 

изискванията за определяне на добър екологичен потенциал (ДЕП) 

 

 

 

В процеса на интеркалибрация на методите за анализ на БЕК се констатира, че не е възможно 

този процес да бъде приложен за СМВТ по същата процедура, която е използвана за 

естествени водни тела. Основната причина е, че определянето на стойностите за ДЕП за 

биологичните елементи за качество не може да се разглежда отделно от процеса на 
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определяне на СМВТ. През 2011 г. от водните  директори на страните-членки е приет 

концептуален доклад, обсъждащ възможностите за интеркалибриране на ДЕП в съответствие 

с изискванията на РДВ. Той дава препоръки за оценка и подобряване на съпоставимостта на  

ДЕП, като не се очаква цялостно интеркалибриране в същата форма, приложена за доброто 

екологично състояние. В рамките на Работна група ЕКОСТАТ, са съставени три групи за обмен 

на практики и подготовка на списъци от „смекчаващи” мерки по отношение на дефиниране на 

ДЕП в зависимост от характера на физичните модификации: 

 Група за съхранение на вода (Water storage group) 

 Група за защита от наводнения / напояване / отводняване (Flood Protection / irrigation/ 

drainage group) 

 Група за естуари и лагуни (Estuars and Lagoons group) 

Най-напреднал е процесът в Групата за съхранение на вода, където е подготвен списъкът от 

смекчаващи мерки и са представени примери за добри практики от различни страни-членки 

на ЕС.  

Подготвен е проект на приложение към Ръководство № 4 към РДВ Хармонизирани 

екологични изисквания и добри практики за силно модифицирани водни тела, в което се 

разглеждат и въпроси, свързани с дефиниране на ДЕП. Представената по-долу схема 

интегрира CIS подхода за дефиниране на ДЕП и Прага подхода, базиран на смекчаващите 

мерки. И двата подхода са приемливи, при условие че има добри познания за връзките 

между биология и морфология. Целта на предложените стъпки в схемата е хармонизирането 

на ДEП. 

През 2016 г. е изготвен Доклад на РГ ЕКОСТАТ за „Общо разбиране на използването на 

смекчаващи мерки за постигане на ДЕП за СМВТ“ (Halleraker JH et al). Докладът стъпва върху 

резултатите от процеса на интеркалибрация между страните членки на ЕС, като подчертава, 

че е постигнато общо разбиране по отношение на класификацията на екологичното състояние 

за естествени ПВТ и определянето на референтни условия. Изпълнените до момента 

процедури за интеркалибрация обаче не са приложими за определянето на МЕП и ДЕП, най-

вече поради различни национални подходи за определяне на СМВТ и ИВТ.    

Докладът събира информация от 23 страни членки на ЕС, систематизира, класифицира и 

анализира различните възможни смекчаващи мерки по отношение на хидро-морфологичните 

нарушения, оценява тяхната ефективност. Резултатите от доклада могат да се използват за по-

точно и унифицирано прогнозиране на постигнатия положителен екологичен ефект от 

смекчаващите мерки и техните комбинации. Това дава база за прилагане на подхода Прага и 

постигане на сравними резултати между страните членки.  
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4.3. Оценка на екологичен потенциал в България 

В България силно модифицираните водни тела са идентифицирани в процеса на изготвянето 

на първите планове за управление на речните басейни (ПУРБ), въз основа на поетапен 

подход, съгласно Ръководство №4 на Общата стратегия за прилагане на Рамковата директива 

за водите и въз основа на наличната информация в Басейновите дирекции (БД). 

Националният подход е описан в документ „Подход при определяне на силно модифицирани 

водни тела (СМВТ) и изкуствени водни тела (ИВТ)“, достъпен на интернет страницата на 

МОСВ. 

Общите нормативни изисквания на РДВ, Приложение V за класифициране на екологичен 

потенциал (CIS подход) са транспонирани в Наредба Н-4 от 2012 г. за характеризиране на 

повърхностните води. Съществуващите класификационни системи за определяне на 

екологичен потенциал (ЕП) в България, които се прилагат основно за язовири, са разработени 

на основата на експертен опит и не са валидирани спрямо съответния натиск (напр. 

замърсяване, хидроморфологични изменения). При разработване на класификационната 

система за оценка на екологично състояние/потенциал в България (2009-2010 г.) за 

различните БЕК е приложен различен подход при определянето на скалите за оценка на ЕП: 

 За БЕК фитобентос (реки) и БЕК фитопланктон (езера/язовири) се приема, че скалите за 

екологично състояние и екологичен потенциал съвпадат поради слабото влияние на 

ХМ модификации на водните тела върху тези биологични елементи; 

 При БЕК макрозообентос (реки) все още не са въведени подходящи метрики, 

чувствителни към ХМ изменения; 

 За БЕК макрофити (реки и езера) също се приема, че скалата за екологично състояние 

съвпада с тази за екологичен потенциал. Това е наложено от факта, че към момента на 

разработване на класификационната система липсва достатъчно информация, за да 

може да се оцени степента на отместване на показателите при определяне на МЕП; 

 Различни скали за оценка на екологичено състояние и екологичен потенциал са 

въведени в разработените индекси за БЕК риби. На базата на експертна оценка е 

определено отместване на скалата с един клас по-надолу при определяне на ЕП. 

В периода на подготовка на вторите ПУРБ, в рамките на проект „Интеркалибриране на 

методите за анализ на биологичните елементи за качество (БЕК) за типовете повърхностни 

води на територията на България, съответстващи на определени общи европейски типове в 

Географските групи за интеркалибрация“ (2013-2016 г.) е изготвено Ръководствоза 

определяне на силно модифицирани водни тела (СМВТ) и прилагане на изискванията за 

определяне на добър екологичен потенциал (ДЕП).   

Ръководството анализира двата възможни подхода за дефиниране на максимален и добър 

екологичен потенциал (МЕП и ДЕП), като подчертава, че използването на биологичните данни 

за определянето на МЕП и ДЕП е много трудна и сложна задача, особено при комбиниран 

антропогенен натиск, когато е трудно да се прецени дали отклоненията от доброто състояние 
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при чувствителните елементи за качество се дължат на ХМ натиск или на промените в 

качеството на водите. В тази ситуация е необходим по-прецизен анализ и оценка на ФХ 

елементи за качество.  

Ръководството анализира относителната чувствителност на различните БЕК към различните 

типове натиск, като подчертава че използването на БЕК Риби е най-адекватния подход за 

екологичната оценка на СМВТ.  

В заключение, ръководството предлага прагматичен подход, чрез комбинация от различни 

мерки, за идентифициране на МЕП и ДЕП, който в основната си част се основава на Подхода 

Прага, предложен от РГ ЕКОСТАТ. 

Концепцията за определяне на добър екологичен потенциал (ДЕП), приета във връзка с 

разработването на вторите ПУРБ в България цели въвеждането на „Прага подхода”, основан 

на прилагането на „смекчаващите мерки”. Концепцията предвижда: 

 Разработване на национална методика за определяне на СМВТ и ИВТ и прилагане на 

всички стъпки от процедурата.  

 Определяне на групите СМВТ/ИВТ в зависимост от типа на ползване и свързаните с 

него модификации, както и от категорията на водните тела. Тази дейност е свързана с 

прилагане и адаптиране на резултатите от дейността на група ДЕП към РГ ЕКОСТАТ към 

условията в България. Тя ще доведе до групиране на определени типове СМВТ (напр. 

язовири), за които въведената класификационна система ще се промени, като някои 

БЕК могат да отпаднат като непредставителни от оценката на ЕП. 

 Определяне на смекчаващи мерки. Разработване и приемане на каталог от 

„смекчаващи мерки” за различните типове хидроморфологични модификации. Ще се 

използва създадената на европейско ниво библиотека от мерки, като се вземат 

предвид спецификите на типовете водни тела от различните категории повърхностни 

води в България.  

 За всички типове язовири в България ще се прилага „прага метода“. По отношение на 

течащите води „прага метода“ ще се прилага по-ограничено и към изкуствените големи 

канали, а за повечето речни СМВТ ще се прилага комбиниран подход. 

 Язовирите в България ще се групират по типа доминиращо водоползване и ефектите, 

които предизвикват върху биотата, като предстои определянето на чувствителните БЕК. 

Предвижда се определяне на 5 групи язовири: 

- Язовири за питейно водоснабдяване, при които качеството на водите е добро 

или отлично и се констатират постоянни колебания във водното ниво; 

- Язовири с резки и нерегулярни промени във водното ниво, които се използват 

за енергодобив и за промишлено водоснабдяване и при които литорална зона и 

свързаните с нея съобщества на макрозообентос и макрофити са почти 

унищожени; 
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- Язовири със значими сезонни промени във водното ниво, каквито са повечето 

язовири за напояване (типично е високо ниво през пролетта и много ниско ниво 

през есента); 

- Язовири със сравнително постоянно водно ниво, които се използват за 

рибовъдство, риболов и/или рекреация (с развити макрофитни обраствания); 

- Комплексен тип язовири, където липсва ясно доминиращ тип водоползване и 

обикновено се използват едновременно за енергетика, напояване, рекреация и 

рибовъдство; 

През 2016 г. в рамките на процеса на интеркалибрация на методите за анализ на БЕК е 

разработен Подход за определяне на екологичен потенциал, който обобщава опита на 

страните-членки. Подходът предлага конкретен алгоритъм за определяне на ДЕП и ЕП със 

списък от „смекчаващи” мерки и техния екологичен ефект за намаляване на негативното 

въздействие от физичните модификации при СМВТ и ИВТ. Подходът за определяне на ЕП е 

включен в четирите ПУРБ (2016-2021) на територията на България и ще бъде адаптиран във 

връзка с резултатите от дейността на Работна група ЕКОСТАТ  и приложен при подготовката на 

третите ПУРБ. 
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5. Описание на използваните методики за мониторинг и анализ на БЕК и ФХЕК 

и подход при определяне на екологичния потенциал 

 

5.1. Общ подход и методология 

Общият подход за изпълнение произтича директно от целите на обществената поръчка, от 

нормативните изисквания за определяне на екологичен потенциал на СМВТ, както и от най-

актуалните приложими методически указания и концепции за определяне на ЕП, а 

именнотези, базирани върху „Прага подхода“. 

Показаната по-долу схема отразява най-актуалния подход за определяне на МЕП и ДЕП, 

възприети от подготвяното през 2018 г. приложение към Ръководство № 4 към РДВ 

Хармонизирани екологични изисквания и добри практики за силно модифицирани водни 

тела. Този подход доколкото може интегрира CIS подхода за дефиниране на ДЕП и Прага 

подхода, базиран на смекчаващите мерки.  

Фиг. 6. Общ подход за определяне на МЕП и ДЕП 
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5.2. Методи стандарти за пробонабиране и анализ на фитопланктон 

Пробонабирането на БЕК фитопланктон беше извършено 3 пъти в периода м. септември и м. 

октомври 2018 г.Пробите са съставни/интегрирани от еуфотичния слой на пелагиала. 

Използвана е методика с основните метрики, съгласно Наредба № Н-4 от 14.09.2012 г. (изм. и 

доп., ДВ бр. 79 от 23.09.2014г.). В оценката са включени: показатели за биомаса (общ биообем 

и хлорофил-а); показатели за състав (водораслов групов индекс (ВГИ) и %Cyanobacteria). За 

ВГИ се изчислява EQR ВГИ; показатели за цъфтежите (цъфтежи (интензивност) и токсични 

видове (цъфтежи). При оценката на метриките ВГИ (EQRВГИ), общ биообем, хлорофил-a и % 

Cyanobacteria са изчислени средно-сезонни стойности от предвидените 3 пробонабирания 

през вегетационния сезон. Екологичната оценка за всеки пункт е базирана на осреднената 

оценка по: ВГИ (EQRВГИ), общ биообем и хлорофил-а; с подкрепящ характер са метриките: % 

Cyanobacteria, Цъфтежи (интензивност) и Токсични видове (цъфтежи).  

Изчисляването на HLPI (Hungarian Lake Phytoplankton Index) е по формулата: 

3

×2 aChlQ EQREQR
HLPI




, 

където HLPI е средно претеглена стойност на нормализираното EQR на биомасата (хлорофил-

а) и метриката за състав (Q индекс, базиран на функционалните групи по Padisák et al. (2006). 

Метриката за цъфтеж (абсолютно обилие на цианобактериите) се включва, когато биомасата 

на цианобактериите надхвърли 10 mg.l–1. Окончателният резултат представлява 

нормализирана стойност на EQR за HLPI. 

Резултатите от проведения мониторинг и направената оценка са представени във формат - 

протокол за анализ на фитопланктон и обобщени данни от мониторинга на фитопланктон. 

Екипът на проекта приема, че фитопланктонът - планктонни микроводорасли във фотичната 

зона, е вероятно най-важният БЕК за всички типове стоящи води и е задължителен БЕК за 

всички „езерни” типове. Това важи и за изследваните СМВТ, при които фитопланктонът се 

приема като приложим елемент при оценката на екологичен потенциал. 

 

5.3. Метод и стандарти за пробонабиране и анализ на макрозообентос 

В съотвествие с изискванията на Техническата спецификация, е използван „Унгарски 

многометричен макрозообентосен индекс за езера” (HMMI_lakes). За вземането на проби е 

използвана само литоралната зона на язовирите. Пробонабирането е извършено еднократно 

в периода септември-октомври, като проби са събирани от всички представителни хабитати, в 

пропорции в зависимост от тяхното представяне, като е използван мулти-хабитатният подход 

(Cheshmedjiev et al., 2011, Чешмеджиев и др., 2013). Пробонабирането е осъществено на 10 



Пилотно адаптиране на системата за оценка на екологичен потенциал при язовири 

 

ДЗЗД “ЕКОЛОГИЧЕН ПОТЕНЦИАЛ” 
адрес: гр. София, бул. България 51В, офис 7, тел. 0888 351 322, е-mail: alpheusbg@gmail.com 28 

 

(до 20) различни микрохабитата, според конкретния случай (камъни, чакъл, тиня, водни 

растения и т.нт.) в плитката литорална зона на язовирния бряг, като седиментът е разравян на 

дълбочина 15-20 см. (където е възможно), в зависимост от плътността на субстрата. 

Използвана е ръчна хидробиологична рамка (БДС EN ISO 10870: 2012) с размери 25х25  (до 

30х30) см., снабдена с кеп, с фина мрежа (500 µm, най-много 1000µm). Отчитана е и 

приблизителната площ на пробонабирането, като резултатите за числеността на 

макрозообентоса са представени за 1 m2. Пробите са събирани в PVC банки и са фиксирани с 

етанол. На всяка е поставян етикет, съдържащ информация за датата и мястото на 

пробонабиране. В лабораторни условия всички проби са обработени, като е извършено 

отделяне на организмите от субстратните частици, пясък, листа и др. Под микроскоп при 4-6 

кратни увеличения е извършена микроскопска таксономична детерминация и изброяване на 

намерените дънни безгръбначни за всяка ключова и индикаторна група, съгласно 

определителя за водни безгръбначни  на Узунов и кол. (2010) или друга научна литература. 

Нивото на определяне е съобразено с методиката за определяне на екологично състояние и е 

предимно до ниво „род” или „семейство”, а при някои таксони и до ниво „вид”. На всеки 

установен таксон е определена числеността, както и общата численост за съответната проба. 

Унгарският езерeн индекс HMMI е изчислен по следната формула: 

 

 

където използваните метрики са: 

 Общ брой на установените семейства; 

 Биологичното разнообразие по Shannon-Wiever; 

 BMWP. 

 

5.4. Методи и стандарти за анализ на макрофити 

Определянето на БЕК макрофити е извършено 1 път и съвпада с едно от пробонабиранията за 

определяне на БЕК фитопланктон, ХЕК и микробиология. Целта е да се подходи комплексно 

при общата оценка на водното тяло по БЕК и ХЕК. 

Метриките за анализ на БЕК Макрофити съответстват изцяло на включените в Наредба Н-4 от 

14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните води. Пробонабирането на макрофитите, 

в това число и на бреговата растителност е проведено в трансекти, които започват от брега и 

навлизат навътре в езерото/язовира (Гечева и др., 2013). За регистрираните видове 

макрофити е отбелязана дълбочинната зона (0-1m, 1-2 m, 2-4 m и >4m), тъй като за оценката е 

от значение дълбочината, на която се наблюдават представители на даден таксон. За 

 
3

_
BMWPdiversityfamily

EQREQREQR
lakeHMMI
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обозначаване на трансектите е използван GPS. Обследванията са документирани с цифров 

фотоапарат. Относителното обилие на видовете е оценено по 5-степенната скала на Kohler 

(1978). Общата граница на растителността, както и видове, развиващи се на най-голяма 

дълбочина също са отчитани като показатели. 

Всички данни са нанасяни в полеви протокол и като първата част представляват описание на 

бреговата и плитководната зона и в нея е отчитана растителността в прилежащите територии, 

морфологията на брега и други характеристики. Втората част от протокола касае литорала и са 

отчитани параметри като характер на субстрата, степен на засенченост и т.н. 

Видовият състав е определян на място. За таксономична база са използвани Делипавлов и др. 

(2003), томовете на Флора на България I-X (Йорданов 1963-1979; Велчев 1982, 1989; 

Koжухаров 1995), Петров (1975), Цонева и др.  

За анализ на резултатите е следвано методичното ръководство (Гечева и др., 2013). За оценка 

по РИ, видовете описани за съответния трансект се разпределят в три специфични групи. 

Количествата на видовете от всяка група се сумират в общо количество на групата. 

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

EQR = {(РИ + 100) * 0,5}/100 

В настоящата поръчка за мониторинг на повърхностни води от категория „езеро/язовир” са 

включени следните Езерни типове: L11 (n=3) и L15 (n=1). При екологичната оценка и 

интерпретация на данните за БЕК Макрофити, като отправна точка е използван Референтния 

индекс по класификационните системи съгласно Наредба № Н-4 (ДВ, бр. 22 от5.03.2013г.,изм. 

и доп., бр. 79 от 23.09.2014г.). 

Съгласно класификационните системи по Наредба № Н-4, в случаите, когато липсата на 

макрофити е доказан резултат от антропогенно повлияване, напр. физикохимични 

въздействия, структурни промени или други, то пунктът се оценя в „много лошо” екологично 

състояние. 

За целите на определяне на ДЕП обаче е необходимо да се разгледа въздействието от хидро-

морфологичните въздействие, присъщи за СМВТ и произтичащи от основното предназначение 

на язовира. Тази взаимовръзка и приложимостта на БЕК макрофити е разгледана по-подробно 

в т. 8.3. 

 

5.5. Методи и стандарти за микробиологичен анализ 

От всеки мониторингов пункт са вземани стерилни проби с обем 500 ml с помощта на 

Батометър Micros-Watersampler (Hydrobios, Germany) 2 пъти за периода септември-октомври. 

Пробите са транспортирани на тъмно в хладилни условия до лабораторията за анализ 

съгласно ISO 5667-1, ISO 5667-2, ISO 5667-3. Анализът на микробиологичните индикатори е 

извършен в рамките на 24 часа от пробонабирането по следните представени стандарти: 
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Микробиологични индикатори Стандарт 

Общ брой жизнеспособни 
микроорганизми (при 22°C и 37°C)  

ISO 6222:2002 

Escherichia coli и фекални колиформи  ISO 9308-1:2014 

Чревни ентерококи  ISO 9308-1:2004 

 

За изброяване на прораслите колонии е използван полуавтоматичен брояч Stuart SC6 + 

(BioCote, UK). 

За определяне броя на жизнеспособни микроорганизми (ISO 6222:2002) серия водни обеми 

(1 ml, 10 ml и 100 ml) от една и съща проба са филтрувани през мембранен филтър (Membrane 

Solutions) с размер на порите 0,45 μm. След филтруване, филтърът е прехвърлян върху 

хранителна среда R2A (Merck) и инкубиран при 22°С (TVC22) за 7 дни и при 37°С (TVC37) за 

24h. Като общ брой жизнеспособни микроорганизми са описани всички аеробни бактерии, 

дрожди и плесенни гъби, които могат да се развият върху хранителната среда при съответните 

условия. 

За откриване и изброяване на Escherichia coli и фекални колиформи(ISO 9308-1:2014) водна 

проба с обем 100 ml е филтрувана през целулозно естерен мембранен филтър с диаметър 47 

мм и размер на порите 0,45 μm (Membrane Solutions). Филтърът е прехвърлян върху петри с 

хромогенна хранителна среда CCA (HiMedia) и е инкубиран в термостат при 42-44оС за 24 ч.  

Хранителната среда позволява едновременното отчитане на броя на FC  и Escherichia coli. Като 

E. coli са изброени всички синьо оцветени клонии, а като фекални колиформи – всички розово 

оцветени. Безцветните колонии са отчитани като съпътстваща микрофлора. 

За откриване и определяне броя на чревни ентерококи (ISO 9308-1:2004) водна проба с 

обем 100 ml е филтрувана през мембранен филтър с размер на порите 0.45 µm. След 

филтруване филтърът е прехвърлян в петри, съдържащо хранителна среда на Slanetz Bartley 

(HiMedia). Инкубирано е при 42-44оС за 24 часа. След култивиране мембранният филтър е 

прехвърлян върху ескулин, жлъчка азиден агар (HiMedia), предварително темпериран до 

44ºC. Инкубирано е при тази температура за 2 часа. За фекални стрептококи се приемат 

всички червено до кафяво оцветени колонии, около които се формира жълто-кафяв до черен 

ореол.  

 

5.6. Подход и методи за оценка на ихтиофауната 

За оценка на екологичния потенциал с рибна фауна в язовири - водни тела тип L11 и L15, все 

още няма разработени и въведени методи в България. Обикновено получаваните резултати от 
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проведени ихтиологични изследвания се приемат само като индикативни и информативни, а 

важно значение в тази насока има експертното мнение на специалистите. Пробонабирането 

на риби от езера и особено в големите язовири е проблем в момента в България поради 

трудната (практически невъзможна) приложимост на съществуващия европейски стандарт с 

мрежи EN 14757: 2015 –Waterquality - Sampling of fish with multi-mesh gill nets. 

Събирането на ихтиологични проби от видовете риби, населяващи язовирите „Копринка“, 

„Пясъчник“, „Жребчево“ и „Кърджали“ е извършено с плаващи мрежени уреди (хрилни 

мрежи, сетки) със следния различен диаметър на очите: 30х30 mm, 50х50 mm и 70х70 mm, 

като са използвани платна с дължина 50 m и височина 4 m (площ на всяка мрежа 200 m2). Във 

всеки пункт с помощта на лодка са залагани по 1 мрежа с посочените размери на очите, или 

по 3 на станция. Сетките са залагани надвечер – 18-19 h, а уловите са отчитани след 12 h. За 

всеки екземпляр е определяна видовата му принадлежност (Kotelat et Freyhof, 2007), както и 

броят на рибите от всеки вид, тяхната маса (g) и абсолютна дължина (TL, cm).  

В литоралната зона на посочените язовири като риболовни уреди  са използвани и по 10 бр. 

винтери със следните размери: дължина 34 cm, диаметър на обръча 23 cm, размер на окото 

на мрежата 8 mm. Те са залагани вечер на разстояние 2-5 m от брега при дълбочина от 0.5 – 

2.0 -3.0 m, а уловът е отчитан след 12 h. За стръв са използвани специализирани гранули за 

риба, поставяни в мрежести торбички. За всеки от уловените екземпляри е определяна 

видовата му принадлежност, както и броят на рибите от всеки вид, тяхната маса (g) и 

абсолютна дължина (TL, cm). 

 

5.7. Методики за пробонабиране и анализ на физико-химични елементи за качество 

на водите 

Пробонабирането и анализа на основните физико-химични елементи закачество, подкрепящи 

биологичните, в избраните пунктове на язовирите, е извършено както следва: 

физикохимични показатели - успоредно с пробонабиранетоза фитопланктон и 

микробиология е извършено измерване и анализ на следните показатели: 

- повърхностнен слой (литорал) - температура, активна реакция (рН), 

електропроводимост, разтворен кислород (mg/l), прозрачност на водата, амониев 

азот, нитратен азот, ортофосфати като фосфор, общ фосфор като фосфор, БПК; 

-  междинен слой (10-15 м) - температура, активна реакция (рН), 

електропроводимост, разтворен кислород (mg/l), амониев азот, общ фосфор като 

фосфор; 

- придънен слой (в пунктовете за мониторингс дълбочина >20м) - температура, 

активна реакция (рН), електропроводимост, разтворен кислород (mg/l), амониев 

азот, общ фосфор като фосфор. 
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5.8. Стандарти и методи за измерванията in situ 

При измерванията in situ са използвани следните стандарти и калибрирани полеви уреди: 
 

Съпътстващи in-situФХЕК 
 на водата 

Стандарт Използвана апаратура 

1.  Разтворен кислород, mg.l-1 БДС EN ISO 5814:2012                                                                        Микропроцесорен оксиметър тип WTW  
Oxi 3205 

2. Наситеност на кислород, %                                                                       
БДС EN ISO 5814:2012                                                 Микропроцесорен оксиметър тип WTW  

Oxi 3205 

3. Температура на водата (Т, ºС) БДС 17.1.4.01.:1977     Микропроцесорен оксиметър тип WTW  
Oxi 3205 

4. Вертикален температурен и 
кислороден профил 

БДС EN ISO 5814:2012 Комбиниран дълбочинен оксиметър 
тип 
WTW Oxi 1970 i 

5. Активна реакция на водата 
(рН) стойност 

БДС EN ISO 
10523:2012 

Handheld meter WTW pH 3110 

6. Прозрачност на водата, SD (m)  
 

Secchi-метод Стандартен диск на Secchi с черно- 
бели сегменти и диаметър 30 сm,  
прикрепен към оразмерено въже. 

7. Електропроводимост (µS.cm-1) БДС EN 27888:2000 Микропроцесорен кондуктометър  
тип WTW Cond 3110 

8. Хлорофил-а, μg.l-1 БДС ISO 10260:2002 - Преносима вакуум помпа ILMVAC  
Type MP/MPC 054 Zp за филтруването 
на на водната проба 
- специализирана фуния Chmlab Group 
за филтруване на хлорофил-а. 

 

Отчитан е вертикалният температурен и кислороден профил на всеки метър за определяне на 

лятната стратификация и дълбочината на термоклина, а също така и за наличието на 

безкислороден слой в близост до дъното (анаеробни условия). 

 

5.9. Пробонабиране и лабораторен анализ за биогенните елементи 

Вземането на водни проби за биогенните елементи амониев азот (N-NH4), нитратен азот (N-

NO3), ортофосфати като фосфор (P-PO4), общ фосфор като фосфор (TP) и на показателя за 

органично натоварване БПК е извършено съобразно БДС EN ISO 5667-4:2016. Качество на 

водата. Вземане на проба. Част 4: Ръководство за вземане на проба от езера и язовири. 

 

Пробите за анализ са транспортирани до акредитирана лаборатория в рамките на деня на 

пробовземането, като са съхранявани при подходяща температура. Анализът е извършен в 

акредитирана лаборатория – Регионална лаборатория Пловдив към ИАОС, с която е  сключен 

договор. 

 



Пилотно адаптиране на системата за оценка на екологичен потенциал при язовири 

 

ДЗЗД “ЕКОЛОГИЧЕН ПОТЕНЦИАЛ” 
адрес: гр. София, бул. България 51В, офис 7, тел. 0888 351 322, е-mail: alpheusbg@gmail.com 33 

 

 

5.10. Методика за определяне на екологичния потенциал 

При извършване на изследването за определяне на екологичен потенциал на избраните 

язовири е използвана методиката, която стъпва върху подхода на „смекчаващите” мерки 

(Прага метод, описан по-горе). При прилагането на методиката са ползвани препоръките на 

подготвеното приложение на приложение към Ръководство № 4 към РДВ Хармонизирани 

екологични изисквания и добри практики за силно модифицирани водни тела, както и 

примери за добри практики за определяне на екологичен потенциал от Група „Съхранение на 

вода” към РГ ЕКОСТАТ. 

Методиката за определяне на екологичен потенциал съдържа осем ключови етапа описани в 

проекта на приложение към Ръководство № 4, които се оснавават на промените в 

хидроморфологичните елементи (физичните модификации), тяхното въздействието върху БЕК 

и изборът на подходящи „смекчаващи” мерки: 

Етап 1. Идентифициране на най-близката категория води и свързаните с нея биологични 

елементи за качество.  

В случая със СМВТ за съхранение на вода (язовири) това е категория „езеро” (въпреки, че 

произхода на водните тела в голяма част от случаите е свързан с преграждане на река). 

Модификациите, извършени при строежа на язовирите променят първоначалните 

характеристики на водните тела от категория река в такива с езерен характер. Затова при тях 

се използват съответстващите БЕК за езера: фитопланктон, макрофити, риби, макрозообентос 

и риби. Съгласно изискванията, наложени в процеса на интеркалибрация, представигтелен 

БЕК за състоянието на литоралната зова в езера/язовири е и фитобентос, но за него в 

България до момента не е разработен и тестван метод за анализ в езера/язовири. Затова при 

извършване на настоящото изследване се приема, че промените в литоралната зона на 

язовирите ще се индикират от другите чувствителни към физични модификации и променлив 

хидроложки режим БЕК. 

 

Етап 2. Избор на смекчаващи мерки за максимален екологичен потенциал (МЕП) 

При първоначалния избор се идентифицират всички технически възможни, биологично 

ефективни смекчаващи мерки, които осигуряват сближаване с екологичния континуум. 

След извършване на детайлна преценка се изключват/коригират смекчаващите мерки със 

значително неблагоприятно въздействие върху стопанската употреба на водните телаили по-

широката околна среда, но като се има предвид необходимостта от осигуряване на 

сближаване с екологичния континуум. При разбирането на тази дефиниция трябва да се 

вземе предвид, че екологичният континуум, в по-широкия смисъл на свързаност, се отнася до 

движението на енергия, материя и организми между компонентите на водната екосистема и 

той трябва да се гарантира не само за силно модифицираните, но и за естествените водни 
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тела по-нагоре и надолу от СМВТ. 

В края на втората стъпка се определят смекчаващите  мерки за дефиниране на МЕП, като се 

изключват и мерките водещи само до леки промени в стойностите за БЕК. 

 

Етап 3. Определяне на хидроморфологичните условия за МЕП. 

На практика, определянето на хидроморфологични условия за МЕП трябва да се основава на: 

 съответната категория води и 

 въздействието на избраните кмекчаващи мерки (за МЕП) върху хидроморфологичните 

параметри, с оценка на оставащото въздействие. 

Хидроморфологичните условия за MEП са засегнати от физическите промени. Стойностите на 

биологичните и общите физикохимични качествени елементи за МЕП зависят от 

хидрометричните условия на MEП. Така хидроморфологичните условия за MEП ще диктуват 

преди всичко екологичния потенциал на СМВТ или ИВТ. 

При извличането на условията на БЕК за МЕП е също така критично да се вземат предвид 

изискванията на РДВ относно най-доброто сближаване с екологичния континуум, както е 

описано в стъпка Б от процеса за дефиниране на MEП и ДEП. 

 

Етап 4. Определяне на най-близкия сравним тип води. 

Идентифицирането на най-близкия сравним вид води се основава на ключовите екологични 

въздействия, най-съпоставимата категория води и хидроморфологичните условия за 

МЕП.Най-общо, най-близкият сравним тип води трябва да съвпада с този на незасегнатото от 

физични промени водно тяло (например съответния тип река). По този начин първата 

възможност е да се опитаме да оптимизираме естествения тип воден обект (близо до добро 

екологично състояние). 

Ако е необходима промяна на типа, трябва да се идентифицира най-сравнимият тип. 

Например, когато река се сменя на заграждение, не е необходимо да се превръща в нов тип 

езеро. Въпреки това, размерът на съответния тип може да се промени, напр. от малък поток 

до река или по-бавен тип река поради заграждението. Ако няма сравним тип, стъпка 5 и 

стъпка 6 (определяне на физико-химичните и биологичните условия за МЕП) не са приложими 

и процесът може да продължи с последната стъпка 9 Идентифициране на смекчаващи мерки 

за ДEП. Подобен е случаят с големи, дърлоки язовири, построени на реки за съхранение на 

вода за стопански цели, тъй като те нямат сходни характеристики с типа води (от категория 

река), от който са създадени чрез физични модификации.  

За прилагането на тази стъпка държавите-членки могат (но не е задължително) да 

разработват типове СМВТ. Например, текущата дейност на ECOSTAT за постигане на общо 
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разбиране за определянето на ДEP за водните обекти, засегнати от съхраняването на вода, е 

структуриран около "генерични случаи" на ситуации за съхранение на вода. Тези генерични 

случаи са комбинации от типични модификации за съхранение на вода и общи 

характеристики на реката / езерото в Европа. 

 

Етап 5. Определяне на физикохимичните условия (МЕП). 

Физико-химичните условия за МЕП произтичат от хидроморфологичните условия за МЕП, 

идентифицирането на най-близкия сравним тип води и ефекта от мерките за смекчаване (за 

МЕП) върху физикохимичните параметри, с оценка на оставащото въздействие. 

В някои случаи модифицираните хидроморфологични условия могат да променят физико-

химичните условия. Например, в случай на преграждане, температурните условия 

обикновено ще бъдат различни след модификацията. Същото обаче не би трябвало да е 

валидно за нивата на биогените (азотни и фосфорни съединения). По принцип при 

преграждане на реките не трябва да се допускат по-високи нива на биогени при физико-

химичните условия за МЕП; същевременно съществуващите нива на биогени ще имат по-

силни ефекти на "еутрофикация", дължащи се напо-застояла вода. Като цяло може да има 

някои изключения и е важно да се провери дали новите хидроморфологични условия са 

основателна причина за променените нива на биогените (особено в случаите на 

несъпоставими естествени типове води, както е при големите и дълбоки язовири). Като цяло, 

промяна на типа в зависимост от физико-химичните условия се допуска само ако 

променените физико-химични условия са причинени от новите хидроморфологични условия. 

Ако стойностите на тези физико-химични условия, които са пряко свързани 

схидроморфологичните промени на СМВТ няма да съответстват напълно или дори почти 

изцяло на типа повърхностни водни тела, който е най-близък до този на изкуствено или силно 

модифицираното водно тяло, тези разлики следва да бъдат взети предвид при определянето 

на MEП, тъй като физико-химичните условия ще имат важно влияние върху стойностите на 

биологичните качествени елементи за МЕП. 

 

Етап 6. Определяне на биологичните условия за Добър екологичен потенциал (ДЕП) 

В случай, че се използва алтернативен път за дефиниране на GEP (подход в Прага, основаващ 

се на идентифицирането на смекчаващи мерки), условията на БЕК за ДEП се извличат от 

хидроморфологичните и физико-химичните условия за ДEП. Ръководство № 13 за "Общия 

подход към класификацията на екологичното състояние и екологичния потенциал" 

предоставя някои насоки относно тълкуването на термина "леки промени", като се имат 

предвид специфичните за типа условия безгръбначни в добро състояние: 

 Трябва да има незначителни промени в състава и изобилието  



Пилотно адаптиране на системата за оценка на екологичен потенциал при язовири 

 

ДЗЗД “ЕКОЛОГИЧЕН ПОТЕНЦИАЛ” 
адрес: гр. София, бул. България 51В, офис 7, тел. 0888 351 322, е-mail: alpheusbg@gmail.com 36 

 

 Трябва да има незначителни промени в съотношението на чувствителните към 

смущения таксони към нечувствителните таксони 

 Не трябва да има повече от леки признаци на промяна в нивото на разнообразието.  

По отношение на "леките промени", СМВТ трябва да следват същите принципи като 

природните водни тела. Ето защо леката промяна не може да бъде еквивалентна на пълната 

липса на биологични качествени елементи. Като цяло биологичните условия при ДEП трябва 

да отчитат екологичната функционалност, като се отчита необходимостта от осигуряване на 

най-добро сближаване с екологичния континуум. 

 

Етап 7. Определяне на условията за подкрепящите елементи за качество за ДЕП. 

Като подкрепящи елементи за качество в РДВ са определени хидроморфологичните и 

физикохимичните условия. При ДЕП трябва да са такива, че да подкрепят постигането на ДЕП 

за биологичните елементи за качество В случай, че се използва подхода на смекчаващите 

мерки за дефиниране на ДЕП, ХМ и ФХ условия се основават на ефекта от избраните мерки (за 

ДEP) върху ХМ и физико-химичните параметри. 

 

Етап 8. Определяне на смекчаващи мерки за ДЕП 

В тази стъпка се идентифицират възможните смекчаващи мерки за достигане на ДЕП, които 

като цяло са: 

 Подходящи за всяка хидроморфологична промяна, която е причина за непостигане на 

добро състояние; 

 Да няма значителни неблагоприятни ефекти върху определена употреба на водното 

тяло и по-широката околна среда, но в същото време да отчита необходимостта от 

осигуряване на най-добро сближаване с екологичния континуум. 

Смекчаващите мерки в рамките на ДЕП са тези, които са необходими за постигане на 

биологичните условия и условията за поддържащите елементи за ДЕП. При използване на 

подхода "Прага", смекчаващите мерки за ДЕП се получават след като от набора от мерки, 

определени за МЕП, се извадят тези, които водят само до леки промени в стойностите на БЕК. 

Необходимо е да се отчете, че изборът на смекчаващи мерки може да бъде повтарящ се 

процес. Преди да се изключи дадена смекчаваща мярка за ДЕП трябва да се провери, ако 

същата мярка с намален интензитет (например допълнителното вливане на намален воден 

обем) би било подходящо за избор на набор от мерки за определяне на условията за ДЕП. 
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6. Описание на хидроморфологичните характеристики на изследваните водни 

обекти с определящо значение при дефиниране на ДЕП 

 
В обхвата на настоящата поръчка влизат два типа повърхностни водни тела, определени 
според действащата характеристика на типовете повърхностни водни тела на територията на 
Източнобеломорски район за управление на речните басейни, публикувани в Приложение 6 в 
НИД на Наредба Н-4 от 12.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните води, ДВ бр.79 / 
23.09.2014. 
 

Код на  
тип 

езеро 

Име на езерен 
тип 

ЕР/Суб-
ЕР 

Надморска 
височина 

Средна 
дълб. 

Размер/ 
площ 

Геология Дълб. 
(max.) 

Смесване/ 
Миктичност 

Соленост 

L11 Големи дълбоки 
язовири 

12-1,2; 7 Силно варира >15 m >10 km2, 
големи 

Смесена, 
силикати, 
варовик 

<120 
m 
  

Димиктични <0,5‰ 
сладководни 

L15 Големи 
равнинни плитки 

до средно 
дълбоки язовири 

в ЕР 7 

7 Обикновено<200 
m варира 

<15 m >10 km2, 
големи 

Смесена, 
силикати, 
варовик 

<50 m 
  

Полимиктични <0,5‰ 
сладководни 

 
Хидро-морфологични характеристики на тип L11: Големи дълбоки язовири 

 ЕР/ Суб-ЕР: 12-1,2; 7 

 Надморска височина: Силно варира 

 Средна дълбочина: < 15 m 

 Размер/ площ: <10 km2, големи 

 Дълбочина (max.): <120 m добре развит профундал 

 Време за престой: Многогодишни 

 Смесване/ Миктичност: Димиктични 

 Соленост: <0.5‰ сладководни 

Липсват естествени езера, еквивалентни на  този тип, 100%  язовирен тип – определя се само 

МЕП. Големите дълбоки язовири нямат сходни естествени езера в България и двата 

екорегиона. 

 
Хидро-морфологични характеристики на тип L15: Големи равнинни плитки до средно 
дълбоки язовири в ЕР 7 

 ЕР/ Суб-ЕР: 7 

 Надморска височина: Обикновено <120 m варира 

 Средна дълбочина: < 15 m 

 Размер/ площ: >10 km2, големи 

 Дълбочина (max.): <50 m профундал – слабо развит или липсва 
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 Време за престой: Многогодишни; едногодишни 

 Смесване/ Миктичност: Полимиктични 

 Соленост: <0.5‰ сладководни 

Липсват естествени езера, еквивалентни на този тип. 100%  язовирен тип – определя се само 

МЕП. 

 

6.1. Хидроморфологични характеристики на язовир Кърджали 

Параметри Описание 

Тип L11 - Големи дълбоки язовири 

Водосборна площ 96,464 км2 

Площ на язовира  16,367 км2 

Надморска височина  
(кота преливник) 

319,30 м н.в. 

Максимална дълбочина 96,35 м 

Завирен обем 539,9 млн. м3 

Мъртъв обем 107,2 млн. м3 

Характеристики на смесване Димиктичен 

Хранителни условия Олиготрофни (до мезотрофни). Дълбочинна и литорална зона с 

различни екологични характеристики) 

Стопанско ползване Производство на електроенергия, Туризъм и рекреация, 

Аквакултури 

Карта  

 
 

Хидрологични условия 

Количество и динамика на 

оттока 

Обобщени данни за оттока (средногодишен или 

средномногогодишен) 

Време за престой Липсват данни 

Свързаност с подземни води Липсват данни 

Морфологични условия 

Вариации във водното ниво Характерна особеност на яз. „Кърджали” са значителните 
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амплитуди на водното му ниво, които не са равномерно 

разпределени в годината. Причините за това са както значителните 

вариации в оттока на р. Арда, така и предназначението на язовира 

и режима на водоползване. Основните количества вода, които се 

оттичат са произвеждане на електроенергия. 

Вариацията във водните нива в рамките на една година са между 

10 и 14 м (на база на данните за периода 2012-2018). 

Субстрат на бреговете 

(преобладаващо) 

Пясък, чакъл 

Форма и наклон на бреговете 

(преобладаващо) 

Среден до голям наклон на бреговете 

 

По своето географско положение язовир „Кърджали” попада в Източно-Родопския 

климатичен район с преходен към средиземноморски климат. Той се намира на границата 

между низинната, хълмиста и предпланинска част на Източно-Егейския басейн, минаваща по 

хоризонталата 300-350 m. 

От вливането на р. Бели извор р. Арда навлиза в дълъг, скалист и мъчнопроходим пролом, на 

който десния склон е залесен с широколистна гора, а левият е покрит с голи сипеи, като 

наклона на склоновете достига до 45°. Реката тече в дълбоко и сравнително широко 

каменисто корито с широчина 50 до 60 м, което заема дъното на долината. В този участък 

реката прави най-честите и силно извити меандри. При с. Аврамово започва езерото на яз. 

Кърджали, което стига почти до гр. Кърджали. Практически до държавната граница с Р Гърция 

коритото на реката е заето от езерата на трите големи язовира: „Кърджали“, „Студен 

кладенец“ и „Ивайловград“. 

Съгласно цитираната класификация, яз. „Кърджали“ попада в тип L11 Големи дълбоки 

язовири с площ >10 км2 (конкретно 16.07 км2). при надморска височина 300-400 м (кота 

корона 331.45 м) - равнинни”, за която група казахме, че може да бъде очаквана по-малка 

динамика на провокираната циркулация на седимента. 

При сравнение на определения при заснемането актуален завирен обем на яз.Кърджали при 

кота 316,2 м (357,952,903 м3) с този по ключовата крива на язовира (около 377,647,000 м3) се 

вижда, че полезният обем на язовира е намалял, а мъртвият обем се е увеличил с около 

19,694,000 м3. Максималната дълбочина на язовира (при кота НВВН 331,5 м н.в ) се е 

променила от 85 м - на 82,7 м, 

Допълнителния анализ на геоморфологията на дъното сочи, че не са редки явленията на 

свличане на кални маси и формиране на седиментни потоци по малките ръкави на чашката; 

ръкавите при устията на двете основни, подхранващи реки (р. Арда и р. Боровица) са почти 

напълно затлачени като дълбочините там рядко са по-големи от 3.5 м; на входа на чашката 

ясно се вижда навлизането на големи маси от седименти; дъното на чашката е напълно 

заравнено, като ясно се виждат каналите на пренос на седименти от придънните течения. 
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Фиг. 7. Растерни изображение на грид модела илюстриращ процес на свличане на кални 

маси и формиране на седиментни потоци по малките ръкави на чашката 

 

6.2. Хидроморфологични характеристики на язовир Копринка 

Параметри Описание 

Тип L11 - Големи дълбоки язовири 

Водосборна площ 98,752 км2 

Площ на язовира  11,2 км2 

Надморска височина  
(кота преливник) 

391 м н.в. 

Максимална дълбочина 43 м 

Завирен обем 142,4 млн м3 

Мъртъв обем 5,4 млн м3 

Характеристики на смесване Димиктичен до полимиктичен 

Хранителни условия Мезотрофни (дълбочинна и литорална зона с различни екологични 

характеристики) 

Стопанско ползване Напояване, Производство  на електроенергия, Аквакултури 

Карта  
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Описание  

Хидрологични условия 

Количество и динамика на 

оттока 

Обобщени данни за оттока (средногодишен или 

средномногогодишен)  

Време за престой Липсват данни 

Свързаност с подземни води Липсват данни 

Морфологични условия 

Вариации във водното ниво Обобщени данни за вариацията във водните нива в рамките на 

една година – да се извлекат от данните за 2012-2018. 

Субстрат на бреговете 

(преобладаващо) 

Пясък, чакъл 

Форма и наклон на бреговете 

(преобладаващо) 

 

 

6.3. Хидроморфологични характеристики на язовир Жребчево 

Параметри Описание 

Тип L11 - Големи дълбоки язовири 

Водосборна площ 126,2647 км2 

Площ на язовира  18,72 км2 

Надморска височина  
(кота преливник) 

269,50 м н.в. 

Максимална дълбочина 48 м 

Завирен обем 400 млн. м3 

Мъртъв обем 30 млн. м3 

Характеристики на смесване Димиктичен 

Хранителни условия Олиготрофни (до мезотрофни). Дълбочинна и литорална зона с 

различни екологични характеристики) 

Стопанско ползване Напояване,Производство  на електроенергия, Аквакултури 

Карта  
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Хидрологични условия 

Количество и динамика на 

оттока 

Обобщени данни за оттока (средногодишен или 

средномногогодишен) 

Време за престой Липсват данни 

Свързаност с подземни води Липсват данни 

Морфологични условия 

Вариации във водното ниво Характерна особеност на яз. „Жребчево” са значителните 

амплитуди на водното му ниво. Причините за това са както 

сезонното пълноводие и маловодие на захранващите 

водоизточници, така и предназначението на язовира и режима на 

водоползване. Основните количества вода, които се оттичат са за 

напояване и за произвеждане на електроенергия от ВЕЦ 

„Жребчево“ с два пика на производството – зимен и летен. Тъй като 

летният пик съвпада и с отделяне на водни количества за 

напояване, изпаренията са най-големи, а притока на вода най-

малък, това води до драстично спадане на водното ниво през 

късното лято и есента. 

Обобщени данни за вариацията във водните нива в рамките на 

една година – да се извлекат от данните за 2012-2018. 

Субстрат на бреговете 

(преобладаващо) 

Пясък, чакъл 

Форма и наклон на бреговете 

(преобладаващо) 

Среден наклон на бреговете 

 

Язовир „Жребчево” се намира в Южна България в поречието на река Тунджа в 

подбалканското поле, южно от град Твърдица. Разположен е на 269 m надморска височина в 

землищата на две области - Стара Загора и Сливен. Площта му се простира от градовете 

Николаево и Гурково (Област Стара Загора) през Община Твърдица до селата Баня и Асеновец 

в Община Нова Загора (Област Сливен). Построен е във водосбора на река Тунджа през 1960 

г., а е пуснат в експлоатация през 1965 г. Първоначалното му предназначение е да осигури 
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води за напояване на селскостопански площи, докато понастоящем се използва и за 

производство на електрическа енергия и отглеждане на риба в садки. 

Яз. „Жребчево“ се явява четвъртият по големина язовир в България, след яз.„Искър“, яз. 

„Кърджали“ и яз. „Студен кладенец“, със залята площ 24.9 км². 

Съгласно цитираната в т. 1 класификация, яз. „Жребчево“ попада в групата на: “Големи 

дълбоки язовири с площ 1-10 км2 (в случая 24.9 км2) при надморска височина 400-800 м (в 

случая кота корона = 273.50 м) - полупланински тип. 

Язовирът се отнася към тип L11 Големи дълбоки язовири с площ >10 км2 и мезотрофни 

характеристики. 

Стената на яз. „Жребчево“ е насипна с височина 50 м, а преливника е оборудван с пет клапи с 

верижно задвижване, като размерите на всяка клапа са 10.5/ 5 м, задвижвани ръчно или по 

електромеханичен път, в зависимост от нивото на водата.Котата на преливния ръб на 

преливника е 269.50 м, оразмерен за висока вълна с вероятност за превишение 1 път на 1000 

години (0.1 %) - 1 400 м3/сек., получена след ретензия на изходната висока вълна от 1 630 

м3/сек. 

Естественият приток на реката, постъпващ в язовира, е нарушен поради намиращия се в 

горното течение язовир „Копринка“, както и от водовземания през летния период в терасата 

на р. Тунджа, като към притока са включени и част от течащите води на бент „Бинкос“. 

Така се оформя водосборната площ на яз. „Жребчево“ от около 800 км2, разположена в зоната 

от стената нагоре срещу течението на реката до стената на другия голям язовир „Копринка“. 

В сравнение с язовир Кърджали, яз. „Жребчево“ е подобен на него  само по значителната 

дължина на езерото си, но се отличава с много по-голяма широчина, както и с много по-

малката височина на стената, която е от насипен тип, а не бетонова. 

Като цяло имаме едно много голямо по площ и по-плитко язовирно водохранилище с по-

полегати брегове, при това намиращо на по-малка надморска височина (между 200 и 250 м), 

което е с характеристики на мезотрофен водоем, а в плитката опашна част се оформят 

еутрофни характеристики, което е необходимо да се отчете при определянето на ДЕП на 

язовира. Има подходящи условия както за интензивен, така и за полуинтензивен тип 

риборазвъждане 

 

6.4. Хидроморфологични характеристики на язовир Пясъчник 

Параметри Описание 

Тип L15 - Големи равнинни язовири 

Водосборна площ 68,9146 км2 

https://bg.wikipedia.org/wiki/Искър_(язовир)
https://bg.wikipedia.org/wiki/Студен_кладенец
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Площ на язовира  12,34 км2 

В зависимост от обема на водата силно се променя и заеманата от 

язовира водна площ, приблизително при 41 млн.m3 тя е 5 300 dka, 

при 75 млн.m3 – 7 000 dka, при 85 млн.m3 – 10 000 dka и т.н. При 

максимално напълване общата му водна площ е около 14 000 dka. 

Надморска височина  
(кота преливник) 

295,5 м н.в. 

Максимална дълбочина 39,10 м 

Завирен обем 206  млн. м3 

Мъртъв обем 3,4 млн. м3 

Характеристики на смесване Димиктичен до полимиктичен 

Хранителни условия Мезотрофни (дълбочинна и литорална зона с различни екологични 

характеристики) 

Стопанско ползване Напояване 

Карта  

 
Хидрологични условия 

Количество и динамика на 

оттока 

Обобщени данни за оттока (средногодишен или 

средномногогодишен)  

Време за престой Липсват данни 

Свързаност с подземни води Липсват данни 

Морфологични условия 

Вариации във водното ниво 

 

Обобщени данни за вариацията във водните нива в рамките на 

една година – да се извлекат от данните за 2012-2018. 

Kоличество, структура и 

субстрат на езерното дъно 

(преобладаващо) 

Пясък, чакъл 

Форма и наклон на бреговете 

(преобладаващо) 

Плитка язовирна чаша с малък наклон на бреговете. Поради 

равнинния характер на язовира дълбочината му е относително 

малка, като най-голям е водният слой до стената. 
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Язовир „Пясъчник” е разположен в северозападната част Горнотракийската низина в 

подножието на Средна гора на 3 кm от с. Любен, Пловдивско. В ситуация основната 

конфигурация на яз. „Пясъчник“ се състои от два ръкава - десен от вливането на р. 

Калаващица и р. Геренска и ляв - от вливането на р. Пясъчник. Двата ръкава се съединяват на 

около 1000 м от основната стена. 

Естественият приток в язовира се формира от три реки - Пясъчник, Геренска и Калаващица, 

като се нарушава от изградените в поречията на реките Калаващица и Геренска малки 

язовири, от които най-голям е яз. „Калаващица“. 

Язовир „Пясъчник“ се отнася към тип L15 Големи равнинни язовири, които се характеризират 

с повишена трофност на водите. 
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7. Оценка на антропогенния натиск от стопанското ползване в избраните СМВТ 

и въздействието върху БЕК 

 
Оценка на антропогенния натиск включва идентифицирането на хидро-морфологични 
въздействия, биогененно замърсяване и замърсяване на водите с непречистени отпадъчни 
води (на база резултати от микробиологичния анализ на водите). 
 
При оценката на антропогенния натиск за всяко от водните тела е извършена количествена 
характеристика на натиска, имащ отношение към определянето на екологичния потенциал, 
като са разгледани следните аспекти: 

 Натиск,причинен от основното стопанско ползване на язовирите - съхранение и 
ползване на водни ресурси за производство на електроенергия, напояване и др. 
Разгледана е динамиката на хидроложките параметри в язовирите (водообмен, 
времепрестой, сезонна динамика на водното ниво, наличие на стратификация и 
промени в следствие на стопанската дейност и др.); 

 Биогенен натиск от населени места, земеделие, аквакултури и промишленост. При 
оценката на биогенния натиск е извършен количествен анализ на постъпващите 
количества азот и фосфор от различните източници на натиск; 

 Разгледани са ефектите от комбинирания натиск от водовземане и биогенно 
замърсяване, като са оределени периодите от годишния цикъл, в които тези ефекти се 
проявяват най-силно с оглед прилагането на смекчаващи мерки за тяхното 
ограничаване. 

 Анализ на резултатите от проведения микробиологичен мониторинг на водите за 
идентифициране на степента на въздействие от замърсяване с битово-фекални води и 
приоритизирането на марките за ограничаване на завърсяването с биогени. 

 

7.1. Използвани методологии за оценка на антропогенния натиск 

При оценката на антропогенния натиск са използвани методологии и резултати от дейността 
на Работна група „ЕКОСТАТ” към ЕК в процеса на интеркалибрация на методите за анализ на 
БЕК, адаптирани по отношение на количестваната оценка на натиска от водовземане и 
биогенния натиск в язовири по проект „Провеждане на програма за проучвателен 
мониторинг за оценка на натиска и въздействието на рибовъдството върху 
повърхностните водни тела и актуализация на програмата от мерки в ПУРБ в 
Източнобеломорския район (FISHFARMING)”. При извършената оценка са използвани 
следните критерии, характерни за СМВТ с цел използване на вода (water use): 
 

1) Подход за оценка на антропогенния натиск от ХМ промени, използвана в процеса на 

интеркалибрация на методите за оценка на БЕК от РГ «ЕКОСТАТ» към ЕК: 

 

Хидроморфологичен натиск 
Оценъчна скала за степента на 

натиск 

Водовземане– динамика на водното ниво 
(Water use)  

0 - отсъства (no) 
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Рекреация с интензивно ползване - риболов, 
използване на  лодки и др. 
(Recreational use with high intensity)  

1- слаб (low) 

2 - среден (medium) 

3 - висок (high) 
Промяна на хабитативъв връзка с негативното 
въздействие върху литоралната зона в язовирите 
(Local Habitat alteration)  

 

Използваният подход не се базира на количествени параметри, което до голяма степен 

определя експертния начин на оценка. По тази причина в настоящото проучване е използван 

разработения подход за оценка на натиска от водовземане в язовири по проект FISHFARMING, 

който използва количествени характеристики. 

2) Подход за определяне значимостта на натиска от водовземане в язовири, разработен по 
проект FISHFARMING.  
 

Язовирите са съоръжения за съхранение на вода, създадени чрез модифициране на речното 
течение и се използват за различни цели: напояване, производство на електроенергия, 
питейно-битово водоснабдяване, охлаждане и др. Те се използват и за регулиране на речния 
отток с цел защита от наводнения.  

Язовирите за производство на електроенергия и напояване се характеризират със значимо 
водовземане, което предизвиква силни промени във водното ниво. Тези характеристики са 
определящи елементи на хидроморфологичния натиск, които предизвикват съществени 
промени в язовирните екосистеми и затова имат ключово значение при определяне на 
добрия екологичния потенциал (ДЕП) чрез прилагане на метода на смекчаващи мерки (Прага 
метод). По проект FISHFARMING се разработва опростен подход за оценка значимостта на 
натиска от водовземане в язовирите, като се използват 3 степени (значим, умерен и 
незначим) на базата на следните критерии:   

- съотношениегодишен обем на водоползване /общ (завирен) обем на язовира 
 

Значим натиск> 1/2; 1/3< Умерен < 1/2;Незначим < 1/3 

 
- амплитуда (h) и честота (f) на промените във водното ниво 
 

Значим натиск h> 10м, f> 1 път/год. през сезона на вегетация;  
 

Умерен 5 м < h <10 м, f> 1 път/год; незначим h < 5 м, f> 1 път/год 

 
Посочените критерии са определени във връзка с въздействието върху литоралната зона на 
язовира, като се приема, че тя се определя при средна прозрачност 4 м (за язовирите от тип 
L11), което означава, че дълбочината на фотичната зона е 10 м; 

 
- констатиране на ниски стойности на разтворен кислород и високи стойности на биогени 

(общ фосфор) в повърхностния воден слой (5 м)през сезона на вeгeтация 
 

Значим натиск:O2< 5 mg/l ; Р-T> 0,075 mg/l 
 

Умерен: 5 mg/l < O2< 6 mg/l;  0,06 mg/l<Р-T> 0,075 mg/l 
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Незначим: O2> 6 mg/l; Р-T< 0,06 mg/l 

 
Критерият е валиден при изкуствено нарушаване на стратификацията в язовира, 
предизвикано от силно понижаване на водното ниво в следствие на водочерпене. Като 
резултат се предизвиква миграцията на органични утайки от дъното към повърхността и 
преминаване на биогените от свързана в свободна форма чрез окисляване, което води до 
ниски стойности на разтворен кислород и повишени концентрации на биогени (общ фосфор).  

При определяне степента на значимост на натиска от водовземане се отчитат и следните 
характеристики на водоемите: 

-  надморска височина на която е разположен язовирът (равнинен характер < 300/350 м 
н.в.; полупланински – 300/350-600/800 м н.в.; планински > 600/800 м н.в.) 

- тип на речните водни тела, които са разположени след него(равнинен, суб-
средиземноморски, полупланински, планински);  

-  естествен процес на седиментация (скорост на седиментация, седиментен състав, 
съдържание на биогени);  

Подходът за оценка на натиска от водовземане предвижда посочените критерии да се оценят 
в две степени – присъствие/отсъствие на значим натиск, а характеристиките са допълнителен 
аргумент за необходимостта от промени в класификационната система за екологичен 
потетнциал. Резултатите от крайната оценка на натиска се представят в табличен в три 
степени „незначим/умерен/значим”. 

При определяне на значим натиск по избраните критерии е необходимо да се дефинира 
екологичен потенциал за индикативните за качество на водата БЕК и ФХ елементи, различен 
от стойностите за екологично състояние. Преди адаптирането на класифкационната система 
това може да се извърши чрез промяната на трофичните характеристики на дадения язовирен 
тип (от олиготрофен към мезотрофен, напр. L11) или чрез приемане на допустимо екологично 
отклонение на ЕП от ЕС, при което не се допуска заустване на води от язовира с концентрации 
на биогени, превишаващи границите за добро/умерено състояние на по-долу разположеното 
речно водно тяло. 

При определяне значимостта на натиска от водонземане е необходимо да се използват 
следните морфометрични и хидрологични данни за язовирите: 

 

Параметър Символ 

Водосборна площ (km2) Ad 

Площ на водоема   (km2) Ao 

Обем на водоема  (106 m3) V 

Mаксимална дължина  L (м) 

Средна ширина  W(м) 

Средна дълбочина  (m) Z 
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Максимална дълбочина  (м) 

Воден разход (106 m3) Q 

Воден приток (106 m3) Qo 

Водно натоварване qs=Q/Ao 

Хидравлично натоварване (L.m-2.y-1) Qo/ Ao 

Скорост на водообмен (y-1) ρ=Q/V 

Време за водообмен (y) tw=1/ρ 

Коефициент на задържане на фосфора 
в седиментите 

R = 
1/(1+0,747ρ0,507) 

* Средните стойности на ширини и дълбочини  на водохранилището се изчисляваткатоA/L и V/A. 

* Максималнитедълбочини се измерват в близостдо язовирната стена. 

Данните за воден разход и приток, както и промените във водния обем е необходимо да се 
предоставят през период от 10 дни, за да се извърши оценка за режима на проточност на и 
периода на престой на язовира. По ключовите криви могат да се изчислят котите на водното 
ниво и залятите площи. Необходими са и данни за съдържаните на биогени и разтворен 
кислород в повърхностния воден слой (h < 5 м), слоя на термоклина (h=15-20 m) и придънния 
слой. 

Във връзка с прилагане на подхода е разработен темплейт в табличен вид, който позволява да 
се обобщят резултатите от извършената оценка на натиска: 

 
 

ПОДХОД ЗА ОЦЕНКА НА ЗНАЧИМОСТТА НА НАТИСКА ОТ ВОДОВЗЕМАНЕ В ЯЗОВИРИ 
(Тип, код и име на водното тяло) 

Критерии за оценка 
значимостта на натиска 

Присъствие 
 

Отсъствие Значимост на натиска 

Незначим Умерен Значим 

1. Значим обем на 
водонземане  

     

2. Значима амплитуда и 
честота на промените във 
водното ниво 

     

3. Констатиране на ниски 
стойности на р-рен О2 и 
високи стойности на 
биогени (общ Р) в 
повърхностния воден 
слой при значими 
промени на водното ниво 

     

Характеристики 
(хланителни условия - по действащата класификационна 

система) 

Необходимост от промени в 
системата за оценка на ЕП 

1. Характер на язовира по н.в.    

2. Тип на речните водни тела, които са 
разположени след язовира. 

  

3. Естествен процес на седиментация   
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Обща оценка за натиска от водоползване  

Необходимост от промени в системата за оценка на ЕП  
 

 

3) Подходи за оценка на биогенния натиск: 

 Земеделие 
- Определяне на обработваемите площи по населени места (ZEM карта) и по култури 

(средно по области). 
- Изчисляване на действително наторените площи по култури на основа на среден за 

страната процент торени площи, посочен в Аграрен доклад 2012 г.. 
- Изчисляване на общите количества фосфорни и азотни торове (т/год) по средни за 

страната стойности използвани торове за съответния вид култура. 
- Изчисляване на общите количества фосфор в получените количества фосфорни 

торове (18 %) и азот в азотни торове (100 %). 
- Изчисляване на количествата азот и фосфор, постъпили дифузно в повърхностните 

водни тела – 2 % от изчислените общи количества азот и фосфор тона/год. 
 

 Животновъдство 
При определяне на дифузното замърсяване от животновъдство са  използвани данни от 

2012 г. по административни области за броя животни  по видове: крави, овце, 

птици,свине.  

- Определяне количеството на отглежданите животни по видове (на база данни за 
община и населени места във водното тяло). 

- Определяне количеството на органични торове за година  по норми, посочени от 
експерти от Аграрен университет - Пловдив. Условно се приема че цялото количество 
органични торове за крави,свине, овце и птици се отнася към обработваемите площи 
във водосбора на водното тяло. 

- Изчисляване на количествата сухо вещество - N и P в органичните торове. 
- Изчисляване на количествата азот и фосфор, отиващи към води - 2 % от изчислените 

количество сухо вещество. 
 

 Населени места 
Населени места с канализации: 
- Определяне броя на еквивалентни жители, включени в канализацията - по данни от 

разрешителен режим и Регионалните планове на В и К или НСИ.  
- Определяне на прогнозни количеството на формирани отпадъчни води и съдържание 

на биогени (азот и фосфор) в тях по технологични норми за еквивалентен жител. 
- Приемат се данните за прогнозни количества биогени по данните от Регионалните 

планове на В и К и/или НСИ, тъй като данните от разрешителен режим включват 
максимално очаквания брой еквивалентни жители, които могат да се включат в 
канализацията. 

Населени места без канализация (с нерегламентирано заустване): 
- Определяне на буферна зона - радиус 200 м около язовира. 
- Определяне населени места, попадащи в буферната зона. 
- Изчисляване на % на площта на населеното място от общата площ, която попада в 

буферната зона  
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- Изчисляване на броя на екв.жители, попадащи в буферната зона и от които се очаква 
нерегламентирано замърсяване на базата на изчисления процент от жителите на 
населеното място. 

Пример: имаме населено място с площ 10000 кв. м и 2000 е.ж., в буферната зона 
попадат 1000 кв.м, т.е. 10 %, което са 200 е.ж. 

 

 Промишленост 
Товарите от биогени се определят по данни от разрешителен режим и проведен собствен 
и контролен мониторинг, като за по-достоверни се приемат данните от реални 
измервания. Когато в разрешителните за заустване не са предвидени ИЕО за азот и 
фосфор (поради малките количества отпадъчни води с битово-фекален характер) е 
необходимо от проектната документация на обектите да се вземе информация за броя на 
еквивалентните жители, на които отговаря заустваното количеството отпадъчни води. От 
определения брой е.ж. емпирично се определя и отделяното количество фосфор и азот 
(вж подход за определяне на натиска от биогени от населени места).  

При определяне на товарите от биогени от промишленост и животновъдство от голямо 
значение е да се извърши детайлна проверка на емитерите в съседни водни тела, водите 
от които се вливат в язовира. Често тези обекти предизвикват сериозно биогенно 
замърсяване (напр. предприятия от хранително-вкусовата промишленост или 
животновъдни ферми), въпреки, че данните от проведен мониторинг не отчитат подобно 
въздействие. В тези случаи е необходимо да се провери документацията за възникнали 
инцидентни замърсявания и наложени санкции за превишаване на ИЕО. В крайната 
оценка на товарите се вземат средни нива на емисии от проведения мониторинг и 
констатирани инцидентни замърсявания, които се определят от наличната информация и 
по експертна преценка. 

Поради липса на информация за предприятията, включени в селищни канализации 
(издадени разрешителни, собствен и контролен мониторинг) товарите от биогени, 
отделяни тях се отнасят към замърсяването от населени места. 

 

 Аквакултури 
Отглеждането на аквакултури в изследваните язовири може да се извършва по 
технология с мрежени клетки (садки), поради което при оценката на натискаот биогени е 
използван предложения подход по проект FISHFARMING. 

Подходи за оценка на биогенния натиск от садкови рибовъдни стопанства. 

Съществуват редица модели за оценка на максималното натоварване на вътрешни 
водоеми, в които са разположени садкови акваферми. Количеството на общия фосфор, 
отделено във водоема при функциониране на рибовъдните ферми, се явява основен 
фактор, оказващ лимитиращо влияние върху водната екосистема. Причината за това е, че 
фосфорът присъства във водната среда в ниски концентрации, поради слабата си 
разтворимост. Освен това той лесно формира неразтворими комплекси с някои метали и 
се утаява необратимо в седиментите. Концепцията за фосфорното натоварване се базира 
на съществуващата зависимост между количеството на фосфора, навлизащ във водоема, 
неговата площ и времето, за което се осъществява този процес. С други думи тази 
концепция изразява зависимостта между количеството на фосфора, постъпило във 
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водоема и реакцията на екосистемата.При култивиране на хидробионти концентрацията 
на общ фосфор (ТР) в околната среда е променлива величина и се определя от 
фосфорното съдържание във фуражите и тяхната усвояемост. Подходът за оценка на 
биогенния натиск от садкови рибовъдни стопанствае важна част от Методиката за оценка 
на капацитета на язовирите за производство на риба в садки. 

Съществуват няколко основни подхода за определяне на количествените загуби на 
фосфор, в резултат на експлоатация на садковите стопанства: 

 Директно измерване на отпадните продукти непосредствено под садките - 
Директното измерване на отпадъците, отделяне от аквафермите е точен но трудоемък 
и икономически неефективен процес, койтоизисква скъпоструващо оборудване и 
постоянен мониторинг 

 Определяне на  база обща рибна продукция и количество на изразходваните фуражи 
за година - прилага се единствено при липса на достатъчно подробна и дългосрочна 
информация за стойностите на изследваните показатели. 

За стопанства без пречиствателни съоръжения количеството на отделящите се 
биогенни елементи е изчислено на базата на следната формула: 

L=0.01 x (ICi – PCf) 
Където: 
L –количество освободен фосфор (P) или азот (N) във водното тяло (t.y-1) 
I – използван фураж (t.y-1) 
Ci – процентно съдържание на Pили  N(%) 
P – продукция (t.y-1) 
Cf – съдържание на P или N в култивираните хидробионти (%) 

 

При този подход се използват данни за качеството и количеството на използваните фуражи, 

представени от рибовъдните стопанства. Това улеснява изчисленията за товарите от фосфор и 

не изисква провеждане на мониторингови изследвания, но прецизността на изчислените 

товари изцяло зависи от коректността на използваната информация. Въпреки това подходът 

се използва в редица европейски страни с развито индустриално рибовъдство (например 

Дания). 

 

 Определяне на база на разрешеното количество на отглежданата риба и 

приравняване а количеството отделени отпадъци вв водата по технологични норми 

към количество на отпаъчни води за определен брой екв. жителеи 

Подходът е ориентировъчен и по-неточен в сравнение от предходните, но не зависи от 

събирането на данни за използвана храна и реално отглеждана риба, които на практика не 

могат да бъдат проверени. Екипът е приел да използва този подход въпреки със забележката, 

че определеното количеството на биогени е завишено в различните сезони от годината, 

поради факта че не се отчита прираста на рибата. Затова то се приема като „прогнозно” при 

използване на максималния разрешен капацитет на рибовъдните стопанства. Подходът 

съдържа следните стъпки: 
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- Определене количеството на отпадъците от рибовъдна дейност, отделени във 
водното тяло  на базата на технологични норми за отглеждане на 1 т. риба. Въпреки, 
че количеството на отделените отпадаци е специфично за отделните видове 
аквакултури (16-20 %) се приема среден процент от 18 % отпадък от отглежданата 
рибна продукция, т.е. 180 кг/год. 

- отнасяне на изчисленото количеството на отпадъка към брой отпадъчни води, 
формирани от определен брой екв.жители по следната пропорция – 1 т. отделен 
отпадък от рибна продукция се приравнява на количеството азот и фосфор, което се 
отделя от 14,6 е.ж./тод. или отпадъкът от 1 т. отглеждана риба годишно отговаря на 
количеството на отпадъчни води от 2,6 е.ж./тод. 

- След това се прилага формулата за изчисление на отделеното количество биогени 
(респ. азот и фосфор), описано в подхода за оценка на натиска от биогени от населени 
места, а именно: за 1 е.ж. се приема прогнозно количеството на формирани 
отпадъчни води от 41 м3/год,  количеството на биогени в тях - 11,37% в кг, а 
процентът на азот и фосфор -  . 86 % азот и 14 % фосфор.  

- След изчисляване на посочените в подхода корелации се приема, че от 1 т. 
отглеждана риба за 1 година във водата се отделят приблизително 12 кг биогени, или 
10,3 кг азот (N) и 1,7 кг фосфор (P). 

 

 Натиск от пренос на биогени от съседни водни тела. 
Във връзка с определяне значимостта на биогенния натиск от по-горе разположени водни 

тела екипът, изпълняващ обществената поръчка предлага подход за изчисление на 

товарите от общ азот и общ фосфор, базиран на средногодишните резултати от проведен 

мониторинг през 2017 г. в пунктовете за мониторинг, разположени на реките преди 

изследваните язовири. Подходът за изчисление съдържа следните стъпки: 

 

ТN/P кг/год = К N/P.мг.л-6 х Qм³.год3 

 

Където: 

ТN/P– товар на общ азот/общ фосфор в кг/год, внесен от реката в язовира. 

К N/P– средногодишна концентрация на азот/фосфор в мониторинговия пункт на 

реката в mg/l. Q– годишното/средногодишно водно количество (м³/год), което 

постъпва от реката в язовира   

 

В случай, че при изчислението на товвараите се използват данни за годишно водно 

количество е необходимо да се използват СГС концентраците за конкретната година. Ако 

се използва средногодишно водно количество се използват усреднени стойности за 

биогени за по-дълъг период (2-4 години). 

Средногодишна концентрация на азот/фосфор (К N/P) в мониторинговия пункт на реката 

се умножава по 10-6(мг.л-6), за да се превърнат изчислените товари от мг в кг. Годишното 

водно количество (Qм³/год), което постъпва от реката в язовира се умножава по 

103(м³.год3), за да се превърнеот m³ в dm³(литри).  
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 Оценка на значимостта от натиска от биогени. 
Определянето на количеството от биогени, постъпващи в язовирите е първата стъпка при 

оценката на значимостта на натиска. Втората стъпка е сврзана с анализ на резултатите от 

проведения мониторинг и проследяване на възможностите на водното тяло да усвоява 

постъпилите биогени. При тази оценка може да се използва упростен балансов метод за 

оценка значимостта на натиска който да прогнозира евентуалния ефект от процесите на 

усвояване на биогените (самопречиствателната способност) в ралчните типове язовири. 

По този вачин могат да се дефинират прагове за еутрофикация в язовирите, които се 

излазяват в количества биогени – азот и фосфор, превишаването на които ще предзвика 

влошаване на екологичното състояние (или т.нар. определяне на капацитет на язовирите 

към биогенен натиск). Във връзка с оценка на значимостта на биогенния натиск екипът 

предлага следната три-степенна скала: 

 

 
Незначим натиск 

Количеството на внесения товар от азот/фосфор, разпределено в общия 
обем на язовира не превишава границата между добро/умерено 
състояние и резултатите от мониторинг на биогени в язовира не показват 
отклонения от доброто състояние. 

 
Умерен натиск 

Количеството на внесения товар от азот/фосфор, разпределено в общияя 
обем на язовира превишава границата между добро/умерено 
състояние и резултатите от мониторинга на биогени варират между 
добро и умерено състояние.  

 
Значим натиск 

Количеството на внесения товар от азот/фосфор, разпределено в общиа 
обем на язовира превишава границата между добро/умерено 
състояние и състоянието по биогени е по-лошо от добро. 

 

 
4) Подход за оценка на антропогенния натиск по микробиологични елементи. 

Оценката по микробиологични показатели е извършена на базата на: 
1. Фекални колиформи /cfu.100 mL-1/ - прилага се като индикатор за замърсяване с фекално-

битови отпадни води. Съгласно действащата нормативна база единствено показателят 
фекални колиформи е нормиран в Наредба № 4/20.10.2000 за качество на водите за 
рибовъдство и за развъждане на черупкови организми.  

2. Eshcerichia coli /cfu.100 mL-1/ - прилага се като основен индикатор за замърсяване с 

фекално-битови отпадни води. Характеризира се с висока надеждност (WHO, 2006). 

3. Чревни ентерококи /cfu.100 mL-1/ -  прилага се като индикатор за замърсяване с фекално-

битови отпадни води. Използва се като потвърдителен анализ (WHO, 2006). Съотношението 

между фекалните колиформи и чревните ентерококи е косвен показател за произхода на 

замърсяване (човешки или животински).  

4. TVC 22°С /cfu.100 mL-1/; TVC 37°С /cfu.100 mL-1/ - общ брой хетеротрофни микроорганизми, 

отчетен при култивиране на 22°С  и 37°С. Основен показател за трофичен статус на даден 

водоем. Стойностите му зависят пряко от концентрацията на органична материя, което 

дава възможност при еднакви други условия да се определи натискът на садковите 

стопанства върху водното тяло. Към настоящият момент са използва единствено като 
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критерии за оценка на питейни води (WHO, 2006) и отсъстват референтни стойности за 

останалите водоеми. За определянето на състоянието на водоема на база общо микробно 

число са използвани предложената от Albinger (1992) класификация и предходни 

изследвания на колектива ( Таблица. 1) 

Изследванията проведени през последните години, както в световен мащаб (Stevens et al., 
2003), така и тези проведени от настоящия колектив (Iliev et al., 2012, Todorov et al., 2012; Iliev 
et al., 2015a, 2015b, Илиев, 2015) показват, че числеността на колиформите на е достатъчно 
надежден индикатор за санитарния статус на дадено водно тяло. Засилената урбанизация на 
крайбрежните зони създава риск за човешкото здраве поради навлизане на патогенни 
микроорганизми чрез заустване или филтрация  на фекални отпадъчни води. В същото време 
в тях се развива и интензивно садково рибовъдство или има заявен интерес за изграждане на 
садкови съоръжения,които също създават условия за повишаване на числеността на 
патогенни за човека видове (Igbinosa et al., 2008; Tamplin, 2009), 

При направения анализ на санитарния статус на водите на изследваните обекти заедно със 
заложените в Наредба № 4\20.10.2000 за качество на водите за рибовъдство и за развъждане 
на черупкови организми  са използвани и метриките, описани в Европейската директива за 
качество на водите за рекреация - EU Directive  (76/160/EEC). Предложените референтни 
стойности са описани в следната таблица: 

 

Параметър 
Микробиологично качество на водата 

Отлично Добро Влошено 

Фекални колиформи  cfu.100 mL-1 <1000 <10000 >10000 

Escherichia coli cfu.100 mL-1 < 500 < 1000 >1000 

Чревни ентерококи cfu.100 mL-1 < 200 < 400 >400 

*TVC 22°С cfu.100 mL-1 <10000 <100000 >100000 
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7.2. Оценка на антропогенен натиск в изследваните язовири. 

7.2.1. Оценка на антропогенен натиск в Язовир Кърджали 

 
1) Натиск от водовземане 
Водите в язовир Кърджали се използват за производство на електроенергия. Съгласно 
приетата типология на язовирите в България яз. „Кърджали“ се отнася към тип L11 Големи 
дълбоки язовири с площ >10 км2 и има мезотрофни характеристики. Хидровъзел "Кърджали" 
е първото, най-горното стъпало на каскада "Арда" (Долна Арда - тъй като има и проект за 
каскада “Горна Арда”), като стената му е изградена на р. Арда на около 3 км над гр. Кърджали. 
Самото строителство е изпълнено в периода 1957-1963 г., но укрепителните мероприятия за 
заздравяване на левия бряг са продължили до 1976 г. В периода 2007 - 2010 г. е извършена 
пълна рехабилитация  на ВЕЦ „Кърджали”. 

Хидровъзел “Кърджали” се състои от следните по-важни съоръжения: 

- язовирна стена - тип бетонна дъгово-гравитационна. 

- основни изпускатели - вградени в левия и десния отбивни тунели. 

- преливник - изграден непосредствено до десния опорен блок на язовирната стена. 

- допълнителен тунелен изпускател в десния скат с водовземна кула и шахта със затворни 
органи - предназначението му е било да регулира водното ниво в язовира по време на 
изпълнението на строителните работи по заздравяването на скалната основа под левия скат 
на язовирната стена. 

- водноелектрическа централа - изградена като подязовирна, с обща мощност 106 МВт, 4 бр. 
турбоагрегати, брутен пад 93 м, застроено водно количество 162 м3/сек. и средногодишно 
производство на електрическа енергия 160 ГВтч. 

 

Фиг. 8 и 9. Стена на язовир Кърджали – снимка и разрез 
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ЯзовирКърджали притежава следните основни характеристики: 

 

Водосборна област (км2) 1882 

Средногодишен приток (м3/сек.) 30.5 

Завирен обем W (млн. м3) 539.90 

Мъртъв обем (млн. м3) 107,2 

Най-високо водно ниво (м) НВВН 331.50 

Най-високо работно водно ниво (м) НВРВН 324.30 

Най-ниско работно водно ниво (м) ННРВН 285.00 

Залята площ F (км2) 16.07 

Височина на стената от основата (м) 103.50 

Дължина на стената по короната (м) 402.89 

Кота корона (м) 331.45 

Максимална дължина наезеротоL(м) 23400 

Средна дълбочина на езерото (м) 31,1 

Максимална дълбочина на езерото (м) 85 

 
Данни за видовете водовземане от язовир “Кърджали“ 

Основното предназначение на язовир Кърджали е за изравнение на оттока в годишен план за 
нуждите на електропроизводството. Водовземното съоръжение за ВЕЦ е на кота 285 м, а не от 
нивото на основния изпускател (дънния). Изградената  подязовирна ВЕЦ със застроена 
мощност 106 МВт, застроено водно количество 162 м3/сек. и средногодишно производство на 
електрическа енергия 160 Гвтч е основният/ доминиращият консуматор на вода - средно 
около 551.2 млн. м3/год. (429.4 ÷ 673.1). Работата на тази ВЕЦ (включване, продължителност 
на работа и изключване) се управлява дистанционно по режимен график от оператора ЦДУ на 
НЕК ЕАД. 

Освен за целите на електропроизводството от яз. „Кърджали“ е подавана вода за 
водоснабдяване за технологични цели на промишлени предприятия в индустриалната зона на 
гр. Кърджали, като това водовземане се характеризира с годишна и сезонна специфика, а 
подаваните количества са пренебрежимо малки в сравнение с тези за електропроизводство. 
От яз. „Кърджали“ досега не е подавана и не се подава вода за питейно-битово 
водоснабдяване на населени места в района. Не са предприемани действия за проектиране и 
учредяване на санитарно-охранителна зона за водоизточника. 

Изследване върху стратификацията на водния обем на яз. „Кърджали“. 

На основа на данните от проведено през август 2016 г. хидроакустично заснемане на дънния 
релеф на яз. „Кърджали“ е установено, че термоклинът е разположен на дълбочина от 10 до 
18-20 м, при кота на водното ниво 316,2 м (т.е. 8 м под кота НВРВН = 324.30 м). При 
посочената кота на измерване дълбочината под разположените садкови стопанства варира 
значително: 21-25-27-42-55 м, т.е. термоклинът при голяма част от тях е разположен почти до 
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дъното на язовира (3-9-11 м). При понижение на водното ниво до кота 314-312 м стратира 
процес на изкуствено нарушаване на стратификацията поради намаляване размера на 
повърхностния воден слой и смесване на води от металимниона с придънния воден слой. То 
предизвиква по-бърз топлообмен между водните слоеве и циркулация на богати на биогени 
придънни води към повърхността. При понижаване на водното ниво до кота 304 м 
(наблюдавано през лятото на 2015 г.) се констатира критично понижаване на разтворения 
кислород в епилимниона (< 2 mg/dm3) дължащо се на повишеното съдържание на биогени, 
които се окисляват при миграция в повърхностния воден слой. 

Изследването на температурния режим на яз. „Кърджали“ първоначално е дало основания 
той да бъде определен като мономиктичен водоем със свободна циркулация на водни маси 
през есенно-зимния период и дълга (лятна) стратификация. Изменението в стойностите на 
прозрачността на водата, pH и концентрацията на разтворимите форми на азота и фосфора са 
изцяло сезонно обусловени. Садковите стопанства и прилежащите им зони оказват пряко 
влияние върху общия брой хетеротрофни микроорганизми и колиформи с отчетени по-високи 
стойности на показателите в сравнение с контролните станции. По-късно след прецизиране и 
натрупване на повече данни от провеждания мониторинг е определен като димиктичен. 
Съгласно извадката от основните данни за язовира, неговите водовземни съоръжения работят 
в границите на ННРВН = 285 м до НВРВН = 324.30 м (диапазона е 39.30 м), което отговаря на 
завирен обем от 110 до 460 млн. м3, и което се явява един доста широк работен диапазон от 
350 млн. м3 или близо 70% от общия завирен обем на язовира. 

Съгласно данните за реализираните водовземания през последните 3/5/10 год., реално 
водното ниво не е било понижавано под кота 300 м (24.3 м под кота НВРВН), на която 
съответства завирен обем от 210 млн. м3. Тези данни дават основание да се предполага, че 
има немалко случаи на нарушаване на стратифкацията на водния обем, поради изчерпване на 
повърхностния воден слой и достигане на дълбочината на термоклина. 

При проведеното хидроакустично определяне на актуален воден обем на яз.Кърджали с 
многолъчев ехолот през  август, 2016 г. са установени следните характеристики на язовира: 
при кота на водно ниво 316.20 м залятата площ на яз. Кърджали е 13,704,329 кв.м.; 
завиреният обем е 357,952,903 куб.м.; средната дълбочина е 10.8 м, като в чашката тя е 15.2 
м, а в ръкавите е 7.1 м; измерената максимална дълбочина е 67.4 м в близост до стената. 

При сравнение на определения при заснемането актуален завирен обем на яз.Кърджали при 
кота 316,2 м (357,952,903 м3) с този по ключовата крива на язовира (около 377,647,000 м3) се 
вижда, че полезният обем на язовира е намалял, а мъртвият обем се е увеличил с около 
19,694,000 м3. Максималната дълбочина на язовира (при кота НВВН 331,5 м н.в ) се е 
променила от 85 м  на 82,7 м, Допълнителният анализ на геоморфологията на дъното сочи, че 
не са редки явленията на свличане на кални маси и формиране на седиментни потоци по 
малките ръкави на чашката; ръкавите при устията на двете основни, подхранващи реки (р. 
Арда и р. Боровица) са почти напълно затлачени като дълбочините там рядко са по-големи от 
3.5 м; на входа на чашката ясно се вижда навлизането на големи маси от седименти; дъното 
на чашката е напълно заравнено, като ясно се виждат каналите на пренос на седименти от 
придънните течения. 
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Фиг. 10 и 11 – Карти от хидроакустично заснемане 

 

Режим на завиряване на яз. „Кърджали“. 

Язовир Кърджали е изграден на р. Арда и неговият режим на завиряване зависи от режима на 

оттока на реката в горното и средното течение. Както казахме, яз. „Кърджали“ е първо (най-

горно) стъпало на Каскада „Арда“ (Долна Арда), което означава, че над него няма изградени 

други значими водохранилища или отнемания на водни количества, така че с достатъчна 

точност може оттока й да се разглежда като ненарушен. Ако бъде започнато и реализирано 

изграждането на Каскада „Горна Арда“, независимо дали ще се приеме вариантната схема с 

един или два язовира, оттока на реката при яз. „Кърджали“ вече ще бъде нарушен. 

Притокът в р. Арда има дъждовно-снежно подхранване, със силно средиземноморско 

влияние, тъй като реката, заедно с нейния водосборен басейн като териториална област е 

разположена в близост (отстояща на 40 до 60 км) и успоредно на бреговата линия на Егейско 

(Бяло) море. По влияние на тези фактори максимумът на оттока на реката е през зимния сезон 

- декември-февруари, а минимумът - през август-септември, като р. Арда се явява третата по 

водообилност река в България след Марица и Струма, и представлява около 13.5 % от целия 

речен отток на страната. 

Данните за притока в язовира в периода 2015-2017 г. е посочен в наблицата по-долу и варира 

в границите от 566-1380 млн m3, а използваното количество вода . 432-1592 млн m3 (по данни 

на НЕК „Язовири и каскади”). 

 

Язовир Кърджали 

Месец  
 

2015 г. 2017 г. 2018 г. 

Приток 
млн м3 

Разход 
млн м3 

Воден 
обев млн 

м3 

Приток 
млн м3 

Разход 
млн м3 

Воден 
обев 

млн м3 

Приток 
млн м3 

Разход 
млн м3 

Воден 
обев млн 

м3 

Януари 114,556 144,312 453,354       

Февруари 369,63 352,239 470,745       

Март 402,298 392,765 480,278       

Април 190,418 215,969 454,427       

Май 56,397 27,857 483,267       
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Юни 38,726 82,693 439,3       

Юли 22,934 123,108 339,126       

Август 9,395 7,862 340,659       

Септември 14,129 48,154 306,634       

Окгомври 45,045 64,996 286,683       

Ноември 79,376 28,714 337,345       

Декември 36,855 102,572 271,628       

Общо 2015 1 379,759 1 591,241        

 

Ключова крива на язовир Кърджали 

 

 

Оценка на натиска и въздействието от водомземането в яз. „Кърджали“ 
На база на резултатите за повече от 50 годишната експлоатация на яз. „Кърджали“ е 
определено средногодишно потребление на вода за енергодобив в границите от 429.4 млн. 
до 673.1 млн. м3. 

След прилагане на дефинираните критерии за оценка на натиска от водовземане при 
яз.Кърджали се получават следните резултати: 

Дебит на водовземането или моментно водно 
количество 

162.0 м3/сек 

Общ размер на източваното водно количество 551.2 млн. м3/год. 

Средномесечно водно количество 45.9 млн. м3/мес. 

Водно количество за 1 денон. (24 часа) 1.399 млн. м3/денон. 

Скорост на понижение на водното ниво в „см/24 
часа“ 

8.4 - 23.6 

Време за достигане на дълбочината на 
термоклина при понижаване на водното ниво 

30 денонощия 



Пилотно адаптиране на системата за оценка на екологичен потенциал при язовири 

 

ДЗЗД “ЕКОЛОГИЧЕН ПОТЕНЦИАЛ” 
адрес: гр. София, бул. България 51В, офис 7, тел. 0888 351 322, е-mail: alpheusbg@gmail.com 61 

 

Предизвикано нарушаване на термоклина и 
оксиклина от водовземане 

ниво под кота 312 м 
 

Начало на изчерпване на кислородното 
съдържание в повърхностния слой 

стойности < 6 mg/dm3 при понижаване 
на водното ниво под кота 312 м 

Начало на предизвикана циркулация на седимента  при понижаване на водното ниво под 
кота 312 м 

Препоръчителна Защитна кота на понижение на 
водното ниво 

в интервал  314-312 м 

 

Като цяло направената оценка за натиска от водовземането от язовир Кърджали го определя 
като значителен в рамките на календарната година с неравномерно разпределение по 
месеци, поради специфичния характер и режим на работа на ВЕЦ. Въздействието от този 
натиск се явява трайно в годишен и многогодишен план. 

Данните от проведения мониторинг и оценката на натиска от водовземане, както и 
естествените характеристики на яз.Кърджали (определен като тип L11 Големи дълбоки 
язовири)определят значим ХМ натиск, което е основание за включване на язовира в групата 
на язовирите с мезотрофни условия. 

 
 

ПОДХОД ЗА ОЦЕНКА НА ЗНАЧИМОСТТА НА НАТИСКА ОТ ВОДОВЗЕМАНЕ В ЯЗОВИРИ 
БГ тип L11 Големи дълбоки язовири / ВТ BG3AR570L021 яз. Кърджали 

Критерии за оценка 
значимостта на натиска 

Присъствие 
 

Отсъствие Значимост на натиска 

Незначим Умерен Значим 

1. Значим обем на 
водонземане  

+    + 

2. Значима амплитуда и 
честота на промените във 
водното ниво 

 
+ 

    
+ 

3. Констатиране на ниски 
стойности на р-рен О2 и 
високи стойности на 
биогени (общ Р) в 
повърхностния воден 
слой при значими 
промени на водното ниво 

 
+ 

    
+ 

Характеристики 
(олиготрофни условия - по действащата класификационна 

система) 

Необходимост от промени в 
системата за оценка на ЕП 

1. Характер на язовира по н.в.  Преход от 
полупланински 
към равнинен 

Мезотрофни условия 

2. Тип на речните водни тела, които са 
разположени след язовира. 

Полупланински Отговаря на изискванията за 
биогенен състав при язовири с 

мезотрофни условия  

3. Естествен процес на седиментация Липсва 
информация 
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Обща оценка за натиска от водоползване Значим натиск 

Необходимост от промени в системата за оценка на ЕП От олиготрофни към мезотрофни 
характеристики при оценка на ЕП 

 

 
2) Натиск от биогени 

 Земеделие 

Размерът на обработваемите земеделски земи в територията на водното тяло 

яз.Кърджали е ограничен, поради прехода от планински към полупланински ландшафт. 

По подхода, използван по проект FISHFARMING са идентифициран размерът на  общо 

обработваемите земи (2683 ха), като те са заети основно от технически култури, ливади, 

пасища. Не е застъпено интензивниото земеделие - зърнени и зеленчукови култури, лозя, 

овощни дървета и етерично-маслени култури, което определя и ограниченото количества 

на използваните азотни и фосфорни торове.  

 

Основни земеделски култури действително наторени с азот и фосфор 

 

Населено 
място 

Общо 
обраб
отвае

ма 
земя  

ха 

Ниви -технически 
к-ри ха-65% 

Овощни култури 
ха-100% Ливади ха-10% 

Пасища  ха 
Мери ха 

общо 
Действ. 

наторени  
ха 

общо 
Действ. 

наторени  
ха 

общо 
Действ. 

наторени  
ха 

общо 
Действ. 

наторени  
ха 

 Аврамово 175 6 4 
  

18 2 130 13 21 

Русалско 230 20 13 1 1 20 2 188 18 
 Китница 86 20 13 

  
18 2 47 5 

 Сполука 166 9 6 
  

12 1 128 13 17 

Търна 69 8 6 
  

27 2 23 2 4 

Стар читак 51 10 6 0.9 1 12 1 28 3 0.3 

Рибарци 54 18 12 
  

8 1 28 3 
 Сухово 88 41 27 

  
18 2 24 2 5 

Пъдарци 110 55 36 
    

55 5 
 Снежинка 49 13 8 

    
36 4 

 Ридово 147 73 47 
    

73 7 
 Дъждовници 75 48 31 

    
28 3 

 Старо место 92 42 27 
    

51 5 
 Пеньово 155 80 52 

    
76 7 

 Главатарци 6 6 4 
       Звъника 

          Кокошане 176 34 22 
  

1 
 

141 14 
 Каменарци 180 55 36 

  
126 

    Кьосово 186 124 
   

4 
 

57 6 1 

Яребица 463 140 80 8 
   

314 31 
 тополчане 125 33 21 

    
93 9 

 Общо 2683 835 451 9.9 2 264 13 1520 150 48.3 
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Използвани торове – кг (по култури и площи) 

Водно тяло 
Общо обработваема 

земя / ха 

Ниви -
технически к-ри  

Овощни култури Ливади Пасища 

N кг Р кг N кг Р кг N кг Р кг N кг Р кг 

Яз.Кърджали 2683 34727 8175 164 8 1560 2660 18040 15000 
 

Общо количество на използваните торове, съдържание на азот и фосфор и количество, 

попаднало във водното тяло 

Име 
на ВТ 

Общо азотен тор и N Общо фсфорен тор и Р 

Азотен тор 
 кг 

N кг  
(100%) 

N кг попаднал 
във ВТ (2%) 

Фосфорен тор  
кг Р кг (18%)  

N кг попаднал 
във ВТ (2%) 

Яз.Кърджали 52767 52767 1055 25835 4650 93 

 

 Животновъдство 

Брой домашни животни (крави, овце, свине, птици) отглеждани във водосбора на водното 

тяло, отделяно количество тор, съдържание на азот и фосфор 

 

Крави Свине Овце Птици 

Бро
й 

Тор 
т/год 
(6,7 
т/г) 

N  
кг/год 
(5 кг/т) 

P  
кг/год 
(0,77к

г/т) 

Брой 

Тор 
т/год 

(2,5 т/г) 

N  
кг/год 

(4,3 
кг/т) 

P  
кг/год 

(1,42кг/
т) 

Брой 

Тор 
т/год 

(0,3 т/г) 

N  
кг/год 

(9,3 
кг/т) 

P  
кг/год 

(1,8 
кг/т) 

Бр
ой 

Тор 
т/год 
(0,054 

т/г) 

N  
кг/год 

(15 
кг/т) 

P  
кг/год 
(4 кг/т) 

4347 29125 145624 22426 143 358 1540 508 6571 1971 18330 3548 0 0 0 0 

 

Количество биогени (азот и фосфор), които се отделят от животновъдство и попадат във 

водното тяло 

Име на ВТ 

Общо натоварване от животновъдство 

Общо количество 
N кг 

Количество Nкг 
попаднало във 

ВТ (2%) 
Общо 

количество Р кг 

Количество Р кг 
попаднало във 

ВТ (2%) 

Общо 
количество  
N кг и Р кг 

попаднало във 
ВТ 

Яз.Кърджали 165494 3310 26482 530 3840 
 

 

Изчисленото общо количество азот и фосфор, попаднали във водното тяло от земеделие и 

животновъдство показват следното: 

 

Водно тяло 

Общо 

N кг Р кг 

Яз.Кърджали 4365 623 
 

 Населени места 

Зауствания от туристически обекти (хотели, къщи за гости): 
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Име на водно тяло 

Обект, формиращ  
битови отпадъчни 

води - 
ваканционни 

селища 

Зауствания от туристически обекти (хотели, къщи за гости) 

Бр. е.ж. 
включени в 

канализацията 
(% на население 

свързано към 
канализация) 

Количество 
отпадъчни 

води по 
разрешите
лен режим 

(м³/год) 

Количество 
отпадъчни 
водиизчисл
ено спрямо 

е.ж. 
(м³/год) 

Наличие на 
ПСОВ (период 
на действие) 

Общ товар биогени (азот 
и фосфор кг/год) 

ПСОВ 

Пуск в 
експло
атация 
(месец

.год) 

По 
количеств

о от 
разрешите
лен режим 

(кг/год) 

По 
зичислено 
количество 

спрямо 
е.ж. 

яз. Кърджали 

 Хотелски комплекс 
и вилно селище, 
с.Пеньово, 
"Интегра" ЕООД 310 12717 12717 не   1,447 1,447 

Къщи за сезонно 
ползване, с. 
Главатарци, 
"Стелм" ООД 88 3614 3614 да 2014 411 411 

  
Общо   398 16,331 16,331     1,858 1,858 

 
 

Населени места без канализация (предполагаемо нерегламентирано замърсяване): 
 

Код на ВТ Име на ВТ 

Обект с 
предполагаемо 
нерегламентир

ано 
замърсяване 

Населени места без канализация (предполагаемо 
нерегламентирано замърсяване) 

Бр. е.ж. - 
предполагаем % 

с незаконно 
заустване от 

къщи, 
разположени 
покрай водни 

обекти 

Предполагаемо 
количество на 

нерегламентирано 
заустени отпадъчни 

води (м³/год) 

Товар на заустени 
биогени (азот и фосфор - 

кг/год) 

BG3AR570L021 яз. Кърджали с. Сухово 33 4 154 

BG3AR570L021 яз. Кърджали с. Ридово 11 1 51 

BG3AR570L021 яз. Кърджали с. Старо място 10 1 47 

Общо     54 6 252 

 
 

Общи данни за натиска от населени места във водното тяло: 
 

Име на водно 

тяло 

Общи данни за натиска от населени места и ваканционни селища във ВТ 

Общ бр. е.ж. 

(канализации 

с/без псов, 

нерегламентир

ано заустване) 

Общо количество 

отпадъчни води, 

изчислено по е.ж. и 

преполагаемо 

нерегламентирано 

замърсяване 

(м³/год) 

Количество 

биогени изчислено 

спрямо 

изчисленото 

количество по е.ж., 

заустено във ВТ 

(кг/год) 

Количество азот 
(N) изчислено 

като %  (86%) от 
количеството на 

заустените 
биагени  
(кг/год) 

Количество 
фосфор (P) 

изчислено като 
%  (14%) от 

количеството на 
заустените 

биагени  
(кг/год) 

яз. Кърджали 452 18548 2110 1815 295 
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 Промишленост 

На територията на водното тяло яз.Кърджали липсват издадени разрешителни за 

заустване на отпадъчни води от промишлени предприятия. В по-горе стоящите водни тела 

се заустват отпадъчни води от млекопреработване, но натискът от тях е взет предвид при 

оценката на биогенния натиск от съседни водни тела. 

 

 Аквакултури 

Отглеждането на аквакултури в язовир Кърджали е силно развито, като в него са 

създадени едни от най-големите в световен мащаб ферми за отглеждане на есетри, а 

също и на шаран. Екипът е приел да при интензивно отглеждане на аквакултури 

определянето на отделяното количество биогени да се извършва на база на разрешеното 

за отглеждане количество риба (подход, описан в т. 3.6.1.). По описаните в подхода 

изчисления ориентировъчното количество на биогени (азот и фосфор) при отглеждане на 

1 т. риба е 12 кг/год, съответно 10,3 кг азот и 1,7 кг фосфор. 

 

По данни от регистъра на издадените разрешителни за аквакултури на сайта на МОСВ в 

язовир Кърджали има 7 действащи разрешителни за садково отглеждане на аквакултури с 

общ тонаж 2650 т., по които е изчислен прогнозният товар биогени (азот и фодфор) 

годишно. 
 

Общи данни за натиска от аквакултури във водното тяло: 
 

Общ брой 
дейстащи 

разрешителни 

Отглеждани 
видове 

аквакултури 

Общо разрешено 
и произведено 
количество на 
отглежданите 
аквакултури 

(т/год) 

Очакван общ товар на 
отделяните от 

рибовъдната дейност 
биогени (азот и 

фосфор кт/год) –1,2 % 
от произведената 

продукция 

Очакван общ 
товар азот 

(N кг/год) – 86 % 
от общия товар 

биогени 

Очакван общ 
товар фосфор 

(P кт/год) – 14 % 
от общия товар 

биогени 

7 Шаран, 

есетра 

2650 31800 27350 4450 

 

 

Фиг. 12 - Карта на водното тяло с нанесени стопанства за аквакултури: 
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 Натиск от пренос на биогени от съседни водни тела. 

Изчислението за преноса на биогени от съседни, по-горе разположени водни тела се 

изчислява на база средногодишните данни от 2017 г за общ азот и общ фосфор в 

пунктовете за мониторинг, разположени преди изследваните язовири. За яз.Кърджали са 

използвани данните от мониторинговия пункт BG3 AR00071MS0220 р. Арда в опашката на 

яз. Кърджали. Внесените чрез речното течение товари от биогени в язовира се изчисляват 

по следната формула: 

 

ТN/P кг/год = К N/P.мг.л-6 х Qм³.год3 

 

Където: 

ТN/P– товар на общ азот/общ фосфор в кг/год, внесен от реката в язовира. 

К N/P– средногодишна концентрация на азот/фосфор в мониторинговия пункт на реката 

в mg/l 

Q– годишното/средногод.  водно количество (м³/год), което постъпва от реката в язовира   

 

Прилагайки подхода на базата на данните от 2016-2017 г. в мониторинговия пункт BG3 

AR00071MS0220 р. Арда в опашката на яз. Кърджали се получава следния резултат при 

изчисляването на внесения от горното водно тяло товар азот и фосфор: 

 

Мониторинговия пункт BG3 AR00071MS0220 р. Арда в опашката на яз. Кърджали, 2017 г. 

Q 
m³/year 

К N 
мг/л 

ТN 
kg/year 

К P  
mg/l 

ТP 
kg/year 

960000000 0,47 0,47 мг.л-6 х 960000000 х м³.год3 

0,47 х 960000 = 451200 кг/год 
0,0575 0,0575 мг.л-6 х 960000000 х м³.год3 

0,0575 х 960000= 55200 кг/год 
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При подхода за изчисляване на общия биогенен натиск в яз.Кърджали е необходимо да се 

сумират товарите от общ азот и общ фосфор от различните източници и да се извърши оценка 

за степента на значимост на натиска по предложената тристепенна скала. За тази цел е 

необходимо количеството на внесените от всички източници биогени да се разпредели в 

общия обем на язовира (497,236 млн м³), като се изчисли с колко мг/л може да се повиши 

концентрацията на общ азот и общ фосфор при най-високо водно ниво без да се отчитат 

способността за самопречистване. При изчислението за яз.Кърджали по данни от 2017 г. се 

получават следните резултати: 

 

Х мг/л N = 451200 кг х 106 / 497 х 109 = 451,2 / 497,236= 0,907 мг/л N 

 

Х мг/л P = 55200 кг х 106 / 497  х 109 = 55,2 / 497,236  = 0,111 мг/л P 

 

Подходът позволява, да се променя водния обем и да се прогнозират очакваните промени в 

концентрацията на биогените (напр. в сезон на маловодие и ниски водни нива на язовира). 

Необходимо е да се подчертае още веднъж, че при тези прогнозни изчисления не се взема 

предвид способността за самопречистване в язовира. Тя може да се определи след като се 

съпоставят още две реално установени чрез мониторинг характеристики: 

- износа на биогени чрез измерване на тяхната концентрация в изпусканите от язовира води 

- стойностите на биогени в езерото на язовира от проведен мониторинг. 

 

По подробни данни за приноса на отделните източници на биогенен натиск е представена в 

таблицата по-долу: 

Количества азот и фосфор и значимост на натиска по видове източници: 

Източник на 
натиск 

Общ 
азот 

кг/год 

Норма в 
язовира 

мг/л 

Принос към 
еутрофикация 

мг/л /степен на 
значимост 

Общ 
фосфор 
кг/год 

Норма в 
язовира 

мг/л 

Принос към 
еутрофикация 

мг/л /степен на 
значимост 

Селско 
стопаство 

4365 0,8 0,009 мг/л 
незначим 

623 0,04 0,0012 мг/л 
незначим 

Населени места 1815 0,8 0,004 мг/л  
незначим 

295 0,04 0,0006 
незначим 

Аквакултури 27315 0,8 0,05 мг/л 
незначим 

4450 0,04 0,009 мг/л 
незначим 

Пренос от 
водни тела 

451200 0,8 0,907 
умерен 

55200 0,04 0,111 
значим 

Промишленост 0   0   

ОБЩО 484695 0,8 0,975 мг/л 
умерен 

60568 0,04 0,123 
значим 

 

Анализът на данните показва, че по отношение на общия азот съществува риск за 

превишаване на нормите в язовир Кърджали, като основният товар се внася от р.Арда (451 

т/год.). Делът на останалите източници на практика е нищожен и може да се пренебрегне. 
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Въпреки големия внасян товар от азот екосистемата на язовира си справя с натиска (чрез 

процеси на самопречистване и износ на биогени с изтичощите водни количества) и в язовира 

не се констатират превишения по този показател. Това дава основание натискът от общ азот 

да се определи като умерен.  

При общия фосфор внесеното общо количество, разпределено във водния обев на язовира 

съществено преминава границата за добро/умерено състояние. Основният източник на общ 

фосфор отново е васяното количество от р. Арда (55,2 т. или 0,111 мг/л) като само то е 

достатъчно, съществено да се превиши границата за добро/умерено състояние (0,04 мг/л). 

Останалите източници имат малък принос (0,011 мг/л) в процеса на еутрофикация, затова са 

определени като незначими.  

Въпреки значимия биогенен натиск по общ фосфор състоянието на язовира през последните 

три години (2016-2018) е добро на базата на средно-годишните концентрации, измервани при 

стената на язовира, като стойността е близка до пределно допустимата а в някои случаи я 

превишава (през есенните месеци на маловодие или пролетна хомотермия). Това показва, че 

азовирът поддържа добро състояние по общ фосфор благодарение на способността за 

самопречистване и износа на биогени чрез преработваните от ВЕЦ води. 

Тази оценка е извършена по олиготрофна класификационна система, към която язовирът е 

отнесен през 2009 г. Изследванията през последните три години показват, че той се отнася по-

скоро към мезотрофни условия, които в съчетание с подчинения режим на водовземане с цел 

производство на електроенергия налагат системата за оценка на биогени да се промени. 

Предложение за диапазона на подобна промяна е изваршено в частта за определяне на ДЕП 

за физикохимични показатели. 

  

 Аспекти на комбинирания натиск от водовземане и биогени. 

Водещо при определяне на ДЕП и ЕП е въздействието, което се предизвиква от ХМ промени 

във водното тяло, а в случая с язовирите – варирането на водното ниво. Извършените 

изследвания и проведения мониторинг в яз.Кърджали показват ясна зависимост между 

актевните сезони ва водовземане (понижаване на водното ниво) и повишаване на 

концентрациите на общ фосфор, нитрати и констатиране на понижаване на разтворен 

кислород. Те се предизвикват от нарушаване на стратификацията в язовира (термоклин и 

оксиклин) и пренос на води с повишена концентрация на биогени или на ниски стойности на 

разтворен кислород от по-дълбоките слоеве към повърхността. При изследване на връзката 

между натиска от водовземане и биогенния натиск в яз.Кърджали е определена 

препоръчителна защитна кота на понижение на водното ниво (314-312м), при нарушаването 

на която стартират процесите на по-активно смесване на водните пластове и отклонения във 

физикохимичните показатели в повърхностния слой (литорална част). В тази връзка при 

определяне на ДЕП и смекчаващите мерки за неговото постигане в яз. Кърджали е 

необходимо да се вземат предвид преобладаващите мезотрофни характеристики на 

язовира и ефектите върху литоралната зона, предизвикани от стопанското ползване 
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(водовземане за пхроизводство на електроенергия, свързано със сезонни промени във 

водното ниво). 

Язовир „Кърджали“ попада в групата на язовирите с мезотрофни характеристики и за 

оценката на неговия екологичен потенциал може да се приложи действащата в момента 

класификационна система за физикохимични (ФХ) и биологични елементи за качество (БЕК). 

От проведените изследвания се констатира, че БЕК макрофити не намират подходящи условия 

за развитие в язовира, поради стръмните и скалисти брегове затова този елемент за качество 

не е подходящ при оценката на ЕП.  

Резултатите от проведените мониторингови изследвания в яз. Кърджали установиха типичен 

случай на нарушаване на термоклина, който доведе до понижение на кислорода в 

повърхностния слой в целия язовир от стойности 7-8 мг/л до 4-5 мг/л. Изследванията в 

извършените дълочинни провили показват, че при първата експедиция на 13.09.2018 г. има 

ясно формиран оксиклин на дълбочина от 9-13 м с много ниски стойности ва кислород (1-2 

мг/л), докато на повърхността концентрацията варира между 7-8 мг/л. Оксиклинът е 

предизвикан от липсата на активно водочерпене в този период, както и от устойчивите  

метеорологични условия, които не водят до възникване на ветрово вълнение и подводни 

течения в язовира. Прави впечатление, че разликата на температурата на водата на 

повърхността и дъното в дълбоките части на язовира е малка (24-18°C), което е предпоставка 

за настъпване на хомотермия с по-висок температурен диапазон. При втората експедиция на 

25.09.2018 се констаира че подобно нарушаване на оксиклина и термоклина е настъпило, като 

стойността на кислорода се е изравнила в целия слой и е между 4-5 мг/л. За разлика от 

първата експедиция през втората в целия язовир се установяват по-високи стойности на 

амониев азот, което е доказателство за размесване на слоевете, което води до изнасяне на 

биогени от дънните утайки. Този процес е естествен тъй като се наблюдава от опашката 

(където е по-засилен поради малките дълбочини) до стената без разлика в концентрациите на 

биогени, като кислородът е по-нисък в средната част и до стената, понеже липсва 

опресняване от вливащите се в язовира води от р.Арда. През третата експедиция стойностите 

на амониевия азот са ниски, но се е покачил нитратния азот като последен продукт в процеса 

на окисление.  

Описаните процеси са типични за явлението хомотермия в азовирите, което може изкуствено 

да се предизвика чрез по-активно водочерпене, стартираво след първата експезиция. 

Необходимо е да се изяснят причините за продължителния период на хипоксия в литоралната 

част, който най-вероятно се дължи на продължаващото водовземане от язовира и липсата на 

подходящи метеоролигчни условия за възстановяване на кислородния баланс. 
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ЯЗ. КЪРДЖАЛИ 

Пункт 1 –Опашка 
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ЯЗ. КЪРДЖАЛИ 

Пункт 2 - Среда 
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ЯЗ. КЪРДЖАЛИ 

Пункт 3 - Стена 
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Във връзка с определяне на ДЕП е подходящо да се приложат следните смекчаващи мерки: 

- определяне на защитна кота на понижение на водното ниво от 314-312 м н.в 

(предназначена за опазване на водната екосистема и защита на стопанската дейност за 

отглеждане на аквакултури). Котата съвпада с долната граница на формиращия се в язовира 

термоклин и понижаването на водното ниво под тази дълбочина предизвиква нарушаване на 

температурната стратификация и циркулация на органичен седимент в района на 

рибовъдните стопанства. Нейното нарушаване предизвиква и пълно осушаване на 

литоралната зона, което преустановява вегетативния период на бентосните организми и 

затруднява размножаването на рибната фауна в язовира. В района на садковите стопанства се 

наблюдава значително понижаване на кислородното ниво на дълбочина от 5-10 м., поради 

повишено ниво на биогени и развитие на фитопланктон. През тъмната част на денонощието 

възниква сериозен риск от измиране на рибна продукция поради ниските стойности на 

разтворен кислород в повърхностния воден слой. 

- определяне на график за водовземане, съобразен с водния приток в язовира и приетите 

защитните коти на понижение. Тези параметри е необходимо да се вземат предвид при 

определяне на месечните графици на водоползване за произвадство на електроенергия; 

- постепенно понижаване на водното ниво в язовира при водовземане със скорост, 

съобразена с параметрите на значимия натиск на водовземане и отглеждането на 

аквакултури (8.4 - 23.6 см/24 часа); 

- определяне на подходяща дълбочина на водовземане във връзка с ограничаване 

изпускането на води с влошен химичен състав и ниска температура във водните тела след 

язовирите. 
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7.2.2. Оценка на антропогенен натиск в язовир Жребчево 

 
1) Натиск от водовземане 
 

Язовир „Жребчево“ е изграден през 1973 год. в средното течение на р. Тунджа с общ завирен 

обем 400 млн. м3, в т.ч. 30 млн. м3 мъртъв обем, и е основно предназначение за напояване 

на около 950 000 дка земеделски земи в НС „Средна Тунджа“. 

По тези параметри яз. „Жребчево“ се явява четвъртият по големина язовир в България, след 

яз.„Искър“, яз. „Кърджали“ и яз. „Студен кладенец“, със залята площ 24.9 км². 

Съгласно цитираната в т. 1 класификация, яз. „Жребчево“ попада в групата на: “Големи 

дълбоки язовири с площ 1-10 км2 (в случая 24.9 км2) при надморска височина 400-800 м (в 

случая кота корона = 273.50 м) - полупланински тип. 

Язовирът се отнася към тип L11 Големи дълбоки язовири с площ >10 км2 и мезотрофни 

характеристики и се използва основно за напояване. Стената на яз. „Жребчево“ е насипна с 

височина 50 м, а преливника е оборудван с пет клапи с верижно задвижване, като размерите 

на всяка клапа са 10.5/ 5 м, задвижвани ръчно или по електромеханичен път, в зависимост от 

нивото на водата. Котата на преливния ръб на преливника е 269.50 м, оразмерен за висока 

вълна с вероятност за превишение 1 път на 1000 години (0.1 %) - 1 400 м3/сек., получена след 

ретензия на изходната висока вълна от 1 630 м3/сек. 

Естественият приток на реката, постъпващ в язовира, е нарушен поради намиращия се в 

горното течение язовир „Копринка“, както и от водовземания през летния период в терасата 

на р. Тунджа, като към притока са включени и част от течащите води на бент „Бинкос“. 

Така се оформя водосборната площ на яз. „Жребчево“ от около 800 км2, разположена в 

зоната от стената нагоре срещу течението на реката до стената на другия голям язовир 

„Копринка“. 

 

Фиг. 13 - Карта на яз.Жребчево: 

https://bg.wikipedia.org/wiki/Искър_(язовир)
https://bg.wikipedia.org/wiki/Студен_кладенец
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Фиг. 14 - Карта на съоръженията на язовирната стена: 

 

 
 

Язовир Жребчево притежава следните основни характеристики: 
 

Водосборна област (км2) 800 

Средногодишен приток (м3/сек.) 16 
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Завирен обем W (млн. м3) 400 

Полезен обем (млн. м3) 370 

Мъртъв обем (млн. м3) 30 

Най-високо водно ниво (м) НВВН 331.50 

Най-високо работно водно ниво (м) НВРВН 266 

Залята площ F (км2) 24.97 

Височина на стената от основата (м) 50 

Дължина на стената по короната (м) 791 

Широчина при язовирната стена (м) 700 

Средна широчина (м) 1 510 

Най-голяма широчина (м) 2 930 

Кота корона (м) 268.70 

Кота преливен ръб (м) 266 

Максимална дължина наезеротоL(м) 16 500 

Средна дълбочина на езерото (м) 21 

Максимална дълбочина на езерото при стената (м) 47,8 

 
В сравнение с яз.”Кърджали”, яз. „Жребчево“ е подобен на него само по значителната 

дължина на езерото си, но се отличава с много по-голяма широчина, както и с много по-

малката височина на стената, която е от насипен тип, а не бетонова. 

Язовирнотно водохранилище е много голямо по площ и по-плитко с по-полегати брегове, при 

това намиращо се на по-малка надморска височина (между 200 и 250 м), соето определя и 

мезотрофния характер на язовира. Тези условия са позхозящи както за интензивен, така и за 

полуинтензивен тип риборазвъждане. 

 

Данни за видовете водовземане от язовир “Жребчево“ 

Основният (доминиращ) тип водовземане от яз. „Жребчево“ е за напояване на 

селскостопанските култури в периода 01.05 - 30.09. всяка година, като през останалото време 

на годината се извършва водовземане, само ако бъде надвишен определения контролен 

обем за завиряване през периода. 

Другият тип водовземане от язовира е с цел „електропроизводство“ от ВЕЦ, като едната е 

подязовирна - ВЕЦ „Жребчево“ (14.4 МВ), а другата е изградена на магистрален канал. 

През ВЕЦ “Жребчево” преминават гарантиран плюс допълнителен обем вода 270 до 350 млн. 

м3/год. Този обем доближава стойността на модела на ВЕЦ - общ обем при 50% обезпеченост 

на оттока около 307 млн. м3/год. 
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При напояване на 100% от годните площи нито един от програмираните обеми няма 100% 

обезпеченост. При изисквания за гарантирана обезпеченост по години над 85%, един обем от 

200 млн. м3/год. може да се приеме като гарантиран с обезпеченост над 50%. 

По тези причини язовира работи като годишен и многогодишен изравнител, а наличните 

условия предполагат съвместното му използване за целите на напояването, енерго-

производството и рибовъдството. 

Данните за притока в язовира в периода 2015-2017 г. е посочен в таблицата по-долу и варира 

в границите от 450 млн m3, а използваното количество вода - 550 млн m3 (по данни на 

„Напоителни системи” ЕАД). 

 

Язовир Жребчево 

Месец  
 

2015 г. 2017 г. 2017г. 

Приток 
млн м3 

Разход 
млн м3 

Воден 
обев млн 

м3 

Приток 
млн м3 

Разход 
млн м3 

Воден 
обев 

млн м3 

Приток 
млн м3 

Разход 
млн м3 

Воден 
обев млн 

м3 

Януари 45,227 98,055 281,836       

Февруари 118,72 68,436 332,12       

Март 96,529 107,849 320,8       

Април 63,531 54,731 329,6       

Май 18,993 21,393 327,2       

Юни 20,271 41,391 306,08       

Юли 2,966 48,535 260,511       

Август 6,525 47,896 219,14       

Септември 5,303 23,353 201,09       

Окгомври 15,513 9,851 206,752       

Ноември 24,353 14,625 216,48       

Декември 19,005 14,445 221,04       

Общо  436,936 550,56         

 

Оценка на натиска и въздействието от водовземането в яз. „Жребчево“ 
 
При тази оценка се вземат предвид два съпътстващи типа натиск: 

- от водовземане за напояване с изразен сезонен характер в периода 01.05.-30.09. всяка 

календарна година, който за последните 10 години има устойчива тенденция за намаляване; 

- от водовземане за производство на електроенергия с целогодишен цикъл съгласно 

централизирания график на ЦДУ - НЕК ЕАД; 

Двата типа натиск се сумират само за напоителния период 01.05.-30.09. всяка календарна 

година, а през останалата част от годината остава само втория тип натиск. Сумарният натиск от 
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водовземането може да се оцени като значителен, а втория тип - като среден поради 

относителната развномерност на подаваните водни количества. 

Въздействието от типовете натиск е трайно и периодично, като в годишен план периода на 

проява на въздействието през 5 последователни месеца от всяка календарна година е 

значително, а през останалите 7 месеца намалява. 

Като цяло направената оценка за натиска от водовземането от язовир Жребчево го определя 

като значителен в рамките на календарната година с неравномерно разпределение по 

месеци, поради специфичния характер и режим на работа на ВЕЦ. Въздействието от този 

натиск се явява трайно в годишен и многогодишен план. 

Данните от проведения мониторинг и оценката на натиска от водовземане, както и 

естествените характеристики на яз.Жребчево (определен като тип L11 Големи дълбоки 

язовири)определят значим ХМ натиск от понижаване на водното ниво през сезона на 

вегетация (май-септември), което е основание за включване на язовира в групата на 

язовирите с мезотрофни условия. 

 
ПОДХОД ЗА ОЦЕНКА НА ЗНАЧИМОСТТА НА НАТИСКА ОТ ВОДОВЗЕМАНЕ В ЯЗОВИРИ 

БГ тип L11 Големи дълбоки язовири / ВТ BG3TU700L036яз. Жребчево 
Критерии за оценка 

значимостта на натиска 
Присъствие 

 
Отсъствие Значимост на натиска 

Незначим Умерен Значим 

1. Значим обем на 
водовземане  

+    + 

2. Значима амплитуда и 
честота на промените във 
водното ниво 

 
+ 

    
+ 

3. Констатиране на ниски 
стойности на р-рен О2 и 
високи стойности на 
биогени (общ Р) в 
повърхностния воден 
слой при значими 
промени на водното ниво 

 
+ 

биогени 

 
+ 

кислород 

 
 

 
+ 

 
 

Характеристики 
(олиготрофни условия - по действащата класификационна 

система) 

Необходимост от промени в 
системата за оценка на ЕП 

1. Характер на язовира по н.в.  Преход от 
полупланински 
към равнинен 

Мезотрофни условия 

2. Тип на речните водни тела, които са 
разположени след язовира. 

Полупланински Отговаря на изискванията за 
биогенен състав при язовири с 

мезотрофни условия  

3. Естествен процес на седиментация Липсва 
информация 

 

Обща оценка за натиска от водоползване Значим натиск 

Необходимост от промени в системата за оценка на ЕП От олиготрофни към мезотрофни 
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характеристики при оценка на ЕП 

 
 
2) Натиск от биогени. 

 

 Земеделие 

За територията на водното тяло яз.Жребчево е характерно развито интензивно земеделие, 

поради подходящия полупланински до равнинен ландшафт. Земеделските масиви са в 

землищата на селата. Баня, Гурково, Твърдица, Паничерево и Конаре.  По подхода, използван 

по проект FISHFARMING са идентифициран размерът на  общо обработваемите земи (78627 

ха), като те са заети основно от ниви, овощни култури, лозя, дърнение култури, пасища и др. 

 

Фиг. 15 – Земеделски площи в близост до яз. Жребчево 

 

 
Основни земеделски култури действително наторени с азот и фосфор 
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Землище 

Общо 
обработв

аема 
земя дка 

Ниви  
дка 

Овощни 
култури 

дка 

Етерично 
маслени 
култури 

 дка 

Лозя  
дка 

Зърне
ни 

култур
и 

дка 

Зеленчу
кови 

култури  
дка 

Лива
ди  
дка 

Паси
ща  
дка 

Мери 
дка 

Баня 7683 2889 340 44 971         3439 

Гурково 20569 5532 214 1843 1509 9000 329 363 1779   

Конаре 659 605 20         34     

Паничере
во 696 631 6     17 20 7 26 9 

Твърдица 49020 8500 4824   6785 9728 440   
1874

3   

Общо 78627 18157 5404 1887 9265 18745 789 404 
2054

8 3448 

 

Земли
ще 

Действи
телно 

наторен
а земя 

дка 
 

Ниви  
дка 

(65%) 
N-77 кг 
P-18 кг 

Овощни 
култури 

дка 
(100%) 
N-82кг 
P-4,2кг 

Етерично 
маслени 
култури 

 дка 
(25%) 
N-66кг 
P-7кг 

Лозя  
дка 

(100%) 
N-82 кг 
P-3,2кг 

Зърнен
и 

култури 
дка 

(100%) 
N-75 кг 
P-8,4 кг 

Зеленч
укови 
култур

и  
дка 

(100%) 
N-77 кг 
P-18кг 

Ливад
и  

дка 
(10%) 
N-120 

кг 
P-82кг 

Пасища  
дка 
(10) 

N-120 кг 
P-100кг 

Мери 
дка 
(0%) 

Общо 48569 11800 5404 471 9265 18745 789 40 2055 0 

 

Използвани торове – кг (по култури и площи) 
 

Водно тяло 
Ниви -

технически к-ри  
Овощни 
култури 

Зърнени 
култури 

Пасища Лозя 

N кг Р кг N кг Р кг N кг Р кг N кг Р кг N кг Р кг 

Яз.Жребчево 908600 212400 443128 22700 1405875 157458 246600 205500 759730 29648 

 

 

Водно тяло 

Етерично-
маслени  

Зеленчукови 
култури 

Ливади Мери 

N кг Р кг N кг Р кг N кг Р кг N кг Р кг 

Яз.Жребчево 31086 3297 60753 14202 4800 3280 0 0 
 
 

Общо количество на използваните торове, съдържание на азот и фосфор и количество, 
попаднало във водното тяло 

Име 
на ВТ 

Общо азотен тор и N Общо фсфорен тор и Р 

Азотен тор 
 кг 

N кг  
(100%) 

N кг попаднал 
във ВТ (2%) 

Фосфорен тор  
кг Р кг (18%)  

Р кг попаднал 
във ВТ (2%) 

Яз.Жребчево 3860572 3860572 77211 648485 116767 2335 

 

 Животновъдство 

Брой домашни животни (крави, овце, свине, птици) отглеждани във водосбора на водното 
тяло, отделяно количество тор, съдържание на азот и фосфор 
 

Крави Свине Овце Птици 

Бро
й 

Тор 
т/год 
(6,7 
т/г) 

N  
кг/год 
(5 кг/т) 

P  
кг/год 
(0,77к

г/т) 

Брой 

Тор 
т/год 

(2,5 т/г) 

N  
кг/год 

(4,3 
кг/т) 

P  
кг/год 

(1,42кг/
т) 

Брой 

Тор 
т/год 

(0,3 т/г) 

N  
кг/год 

(9,3 
кг/т) 

P  
кг/год 

(1,8 
кг/т) 

Брой 

Тор 
т/год 
(0,054 

т/г) 

N  
кг/год 

(15 
кг/т) 

P  
кг/год 
(4 кг/т) 
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1820 12194 60970 9380 1575 3938 16931 5592 2670 801 7450 1442 5230 283 42360 1132 

 

Количество биогени (азот и фосфор), които се отделят от животновъдство и попадат във 
водното тяло 

Име на ВТ 

Общо натоварване от животновъдство 

Общо количество 
N кг 

Количество Nкг 
попаднало във 

ВТ (2%) 
Общо 

количество Р кг 

Количество Р кг 
попаднало във 

ВТ (2%) 

Общо 
количество  
N кг и Р кг 

попаднало във 
ВТ 

Яз.Жребчево 89581 1792 17546 351 2143 
 

 

Изчисленото общо количество азот и фосфор, попаднали във водното тяло от земеделие и 
животновъдство показват следното: 

 

Водно тяло 

Общо 

N кг Р кг 

Яз.Жребчево 79003 2686 
 
 

 Населени места 

 

Непосредствено до яз. Жребчево от неговата южна страна е разположено с. Паничерево, 

което по данни от МРРБ е с 10% изградена канализация и население от 1760 е.ж. При 

изчисляването на товарите от биогени зе 10% от населението е приложен подхода за 

директно заустване на количеството на отпадъчните води в язовира, а за останалите 90% - 

изчисляване по метода за оценка на дифузно и нерегламентирано замърсяване. Друго 

населено място с принос за биотеното замърсяване на яз. Жребчево е гр. Николаево с 

население от 1900 е.ж и 5% изградена канализациь, която зауства отпадъчните води в 

р.Тунджа преди опашката на язовира. Товарите от биогени за това населено място също се 

изчисляват  по двата подхода – за директно заустване и нерегламентирано/дифузно 

завърсяване. Третото населено място със значим принос за биогенното замърсяване на 

яз.Жребчево е гр.Гурково с 2736 е.ж. и 85% изградена канализация в р.Твърдишка. Тъй като 

преди заустването на реката в яз.Жребчево се провежда редовен ФХ мониторинг данните от 

него са използвани за изчисляване на внесения от р.Твърдишка товар от биогени в язовира. 

Населени места без канализация (предполагаемо нерегламентирано замърсяване) 

 

Общи данни за натиска от населени места във водното тяло: 
 

Име на Общи данни за натиска от населени места и ваканционни селища във ВТ 
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водно тяло 

Общ 

бр. е.ж.  

Бр. е.ж. 

зауства

щи в 

канали

зация 

(%) 

Бр. е.ж. 

с 

нерегла

менитра

но 

заустван

е (%) 

Общо 

количество 

отпадъчни 

води, 

изчислено 

41 м³/год 

за е.ж.  

Количество 

биогени 

изчислено спрямо 

изчисленото 

количество отп. 

води – 11,37% 

(кг/год) 

Количество 
азот (N) 

изчислено като 
%  (86%) от 

количеството 
на заустените 

биагени  
(кг/год) 

Количество 
фосфор (P) 

изчислено като 
%  (14%) от 

количеството 
на заустените 

биагени  
(кг/год) 

с. 
Паничерев
о 

1760 
 

176  
(10%) 

880  
(50%) 43296 

 
4923 

 

4234 689 

Гр.Николае
во 

1900 
 

95  
(5%) 

570  
(30%) 

27265 
 

4736 
 

4073 663 

ОБЩО 3660 271 1450 70561 9659 8307 1352 

 

 

 Промишленост 

На територията на водното тяло яз.Жребчево липсват издадени разрешителни за заустване на 

отпадъчни води от промишлени предприятия. Натискът от промишленост в по-горе стоящите 

водни тела е взет предвид при оценката на биогенния натиск от съседни водни тела. 

 Аквакултури 

Въпреки позходящите условия за отглеждане на аквакултури в язовир Жребчево до момента 

има едно действащо разрешително за отглеждане на щаран в садки. По приетия от екипа 

подход за определяне на отделяното количество биогенрии при интензивно отглеждане на 

аквакултури ориентировъчното количество азот и фосфор се определя по следната 

пропорция: при отглеждане на 1 т. риба отделяното количество биотени е 12 кг/год, 

съответно 10,3 кг азот и 1,7 кг фосфор. 

По данни от регистъра на издадените разрешителни за аквакултури на сайта на МОСВ в 

язовир Жребчево има 2 действащи разрешителни за садково отглеждане на шаран с общ 

тонаж 225 т., по които е изчислен прогнозният товар биогени (азот и фодфор) годишно. 

Общи данни за натиска от аквакултури във водното тяло 
 

Общ брой 
дейстащи 

разрешител
ни 

Отглеждан
и видове 

аквакултур
и 

Общо разрешено 
и произведено 
количество на 
отглежданите 
аквакултури 

(т/год) 

Очакван общ товар 
на отделяните от 

рибовъдната дейност 
биогени (азот и 

фосфор кт/год) - 1,2% 
от произведената 

продукция 

Очакван общ 
товар азот 
(N кг/год) – 

86 % от 
общия товар 

биогени 

Очакван общ 
товар фосфор 
(P кт/год) – 14 

% от общия 
товар биогени 

2 Шаран 225 2700 2322 378 

 

 
 

Фиг. 16 и 17 - Google изображение на стопанствата за аквакултури в яз.Жребчево 
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 Натиск от пренос на биогени от съседни водни тела. 

Изчислението за преноса на биогени от съседни, по-горе разположени водни тела се 

изчислява на база средногодишните данни от 2017 г за общ азот и общ фосфор в пунктовете 

за мониторинг, разположени преди изследваните язовири. За яз.Жребчево са използвани 

данните от най-близко разположените мониторингови пунктове на р. Тунджа и р.Твърдишка: 

пункт №BG3TU00937MS0290 р. Тунджа при с. Ягода и пункт №BG3TU00783МS0233 р. 

Твърдишка-устие след гр.Твърдица, преди яз.Жребчево.. Внесените чрез речното течение 

товари от биогени в язовира се изчисляват по следната формула 

ТN/P кг/год = К N/P.мг.л-6 х Qм³.год3 

Където: 

ТN/P– товар на общ азот/общ фосфор в кг/год, внесен от реката в язовира. 

К N/P– средногодишна концентрация на азот/фосфор в мониторинговия пункт на реката 

в mg/l 
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Q– годишното/дредногодищно водно количество (м³/год), което постъпва от реката в язовира   

Прилагайки подхода на базата на данните от периода 2014-2017 г. в мониторинговия пункт 

BG3TU00937MS0290р. Тунджа при с. Ягода са използвани средногодишните количества води, 

които се вливат от р.Тунджа в яз. Жребчево, като се получават следните ориентировъчни 

резултате при изчисляването на внесения от горното водно тяло товар азот и фосфор: 

 

Мониторинговия пункт BG3 AR00071MS0220 р. Тунджа при с.Ягода, 2017 г. 

Q 
m³/year 

К N 
мг/л 

ТN 

kg/year 
К P 

mg/l 
ТP 

kg/year 
500000000 2,70 2,7 мг.л-6 х 50000000 х м³.год3 

0,57 х 500000= 1350000 кг/год 
0,191 0,191 мг.л-6 х 500000000 х м³.год3 

0,191 х 500000= 95500 кг/год 
 

Товарите в пункт №BG3TU00783МS0233 р. Твърдишка-устие след гр.Твърдица, преди 
яз.Жребчево са изчислени на базата на средногодишния отток във водното тяло (по данни на 
НИМХ) и на базата на данните от ФХ мониторинг в периода 2014-2017 г., като се получават 
следните резултати: 

 

Мониторинговия пункт BG3 AR00071MS0220 р. Тунджа при с.Ягода, 2017 г. 

Q 
m³/year 

К N 
мг/л 

ТN 

kg/year 
К P 

mg/l 
ТP 

kg/year 
43 400 500 1,14 1,14 мг.л-6 х 43 400 500 х м³.год3 

1,14 х 43 400, 5 = 49477 кг/год 
0,158 0,158 мг.л-6 х 43 400 500 х м³.год3 

0,158 х 43 400, 5 = 6857 кг/год 
 
Общият товар биогени, внесен от р.Тунджа и р.Твърдишка в яз.Жребчево е следният: 
 

Източник на 
натиск 

Общ азот 
кг/год 

Общ фосфор 
кг/год 

Река Тунджа 1350000 95500 

Река Твърдишка 49477 6857 

ОБЩО 1399477 102357 

 
Общото количество на биогени внасяни от двете речни течения в яз.Жребчево е значително 
като приносът на р.Тунджа е много по-голям поради значителния отток и емитерите, които 
заустват отпадъчни води в нея. 
 
При подхода за изчисляване на общия биогенен натиск в яз.Жребчево е необходимо да се 
сумират товарите от общ азот и общ фосфор от различните източници и да се извърши оценка 
за степента на значимост на натиска по предложената тристепенна скала. За тази цел е 
необходимо количеството на внесените от всички източници биогени да се разпредели в 
общия обем на язовира (400 млн м³), като се изчисли с колко мг/л може да се повиши 
концентрацията на общ азот и общ фосфор при най-високо водно ниво без да се отчитат способността 
за самопречистване. За целта се прилагат следните формули: 

 
Х мг/л N = 1489100 кг х 106 / 400 х 109 = 1489,1 / 400 = 3,72 мг/л N 
 

Х мг/л P = 106773 кг х 106 / 400  х 109 = 106,773 / 400  = 0,267 мг/л P 
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При изчислението за яз.Жребчево се получават следните резултати: 
 

Количества азот и фосфор и значимост на натиска по видове източници: 
Източник на 

натиск 
Общ 
азот 

кг/год 

Норма в 
язовира 

мг/л 

Принос към 
еутрофикация 

мг/л /степен на 
значимост 

Общ 
фосфор 
кг/год 

Норма в 
язовира 

мг/л 

Принос към 
еутрофикация 

мг/л /степен на 
значимост 

Селско 
стопаство 

79003 0,8 0,198 мг/л 
незначим 

2686 0,04 0,006 мг/л 
незначим 

Населени места 8307 0,8 0,02 мг/л  
незначим 

1352 0,04 0,003 
незначим 

Аквакултури 2322 0,8 0,005 мг/л 
незначим 

378 0,04 0,0009 мг/л 
незначим 

Пренос от 
водни тела 

139947
7 

0,8 3,49 
значим 

102357 0,04 0,256 
умерен 

Промишленост 0   0   

ОБЩО 148910
9 

0,8 3,72 мг/л 
значим 

106773 0,04 0,267 
умерен 

 

Анализът на данните показва, че внасяните томари от общ азот и общ фосфор определят  

съществен риск за превишаване на нормите в язовир Жребчево. Мониторингът при стената 

показва, че стойностите на общ фосфор постоянно се движат около границата за добро 

състояние по олиготрофната система (0,04 мг/л), като са я превишавали през 2010 и 2015 г. 

Стойностите на общия азот показват подобно поведение, като през различните години варипо 

рат между 0,6 и 2,5 мг/л при норма 0,8 мг/л. Анализирайки данните от мониторинговия пункт 

след яз.Жребчево при с.Баня се вижда, че значителна част от азота и фосфора в язовира се 

изнася от изтичащите води – средно около 0,8-1 мг/л общ азот и 0,04-0,1 мг/л общ фосфор. По 

този начин може да се определи, че екосистемата в язовира усвоява около 1-1,5 мг/л азот и 

0,1-0,15 мг/л фосфор в периода на вегетация. Това я поддържа на границата между добро и 

умерено състояние по олиготрофната система за оценка. Всъщност, язовирът притежава 

типични мезотрофни характеристики и не трябва да се оценя по значително по-строгата 

олиготрофна система за биогени. При определянето на ДЕП ще се вземат предвид и 

въздействията от неговото стопанско ползване, изрязаващи се в значително вариране на 

водното ниво през лятно-есенния период, които още повече засилват мезотрофния характер 

на процесите в язовира. Затова заедно със смекчаващите мерки от стопанското ползване ще 

се предложи и промяна в диапазона на ДЕП за ФХ елементи като се предложат стойности, 

отговарящи на добро състояние в мезотрофни язовири, както и за реки от полупланински тип, 

разположени след язовира. 

Изложените мотиви и необходимостта от промяна в системата за оценка за биогени дават 

основания натискът биогени да се определи като съществен по количество, но умерен като 

въздействие. 
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 Аспекти на комбинирания натиск от водовземане и биогени. 

Водещо при определяне на ДЕП и ЕП е въздействието, което се предизвиква от ХМ промени 

във водното тяло, а в случая с язовирите – варирането на водното ниво. За разлика от яз. 

Кърджали изследванията на стратификациата в яз.Жребчево и ефектите от нейното 

нарушаване тепърва стартират и на този етап не може да се направи категорично заключение 

за техния характер. И през трите експедиции в периода септември-октомври се констатира 

ядно формиран термоклин в средата и до стената на язовира следван от ексиклин. При 

третата мониторнгова експедиция се наблюдава известно „потъване” на термокрина с 1-2 м., 

което е признак за настъпмаве на хомотермия. До опашката на язовира стратификациа не се 

наблюдава, поради малката дълбочина. В повърхностния слой концентрацията на 

разтворения кислород се движи в диапазона 6-8 мг/л което е в диапазона ца добро 

състояние. 

 

ЯЗ. ЖРЕБЧЕВО 

Пункт 1 –Опашка 

 1 експедиция 2 експедиция 3 експедиция 
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ЯЗ. ЖРЕБЧЕВО 

Пункт 2 - Среда 

 1 експедиция 2 експедиция 3 експедиция 
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ЯЗ. ЖРЕБЧЕВО 
 Пункт 3 - Стена 

 1 експедиция 2 експедиция 3 експедиция 
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 Извършените изследвания и проведения мониторинг в яз.Жребчево не показват нарушаване 

на кислородния и биогенен баланс, поради факта че през целия период язовирът е 

стратифициран и едва в последната експедиция се наблюдават слаби признаци за 

нарушаване на стратификациата.  Поради целта на водовземане за коята се използва язовирът 

(напояване на земеделски култури) и нейният ясно изразен сезонен характер на този етап не 

може да се коментира въвеждането на защитна кота на понижение на водното ниво, както 

при яз.Кърджали,в който силно е развито атглеждането на аквакултури в садки. В 

яз.Жребчево има 2 садкови стопанства – до стената и в средната част, които са се адаптирали 

към подчинения режим на регулиране на водното ниво. При този язовир е важно да се 

адаптира системата за оценка на ФХ елементи и ФП от олиготрофна към мезотрофна, тъй като 

всички негови характеристики отгаварят на мезотрофен тип водна екосистема. 
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7.2.3. Оценка на антропогенен натиск в язовир Пясъчник. 

 
Общи данни за язовир “Пясъчник“. 

Язовир ХВ „Пясъчник“ е изграден на три етапа като основен водоизточник в НС „Тополница“ 

(напоителните площи северно от р. Марица между р. Тополница и р. Стряма) и буферно 

съоръжение за използване на водите в Южна България. Основното му предназначение е да 

акумулира водни маси, прехвърляни по магистрален канал от долния изравнител на каскада 

„Белемекен-Чаира-Сестримо“ и  от яз. „Тополница“, които след това се подават за напояване 

през поливния сезон 01.05 - 30.09. 

Естественият приток в язовира се формира от три реки - Пясъчник, Геренска и Калаващица, 

като се нарушава от изградените в поречията на реките Калаващица и Геренска малки 

язовири, от които най-голям е яз. „Калаващица“. 

По тази причина основната част водни маси, постъпващи в яз. „Пясъчник“, се улавят на бент 

„Лесичево“ на р. Тополница, и се транспортират по ГНК „Лесичево-Стряма“ до дневен 

изравнител „Микро-Пясъчник“ с обем 1.8 млн. м3, от който чрез ПС „Пясъчник“ се препомпват 

в големия язовир със следните данни: 

Язовир Пясъчник притежава следните основни характеристики: 

 

Средногодишен приток (м3/сек.) 1,3 

Завирен обем W (млн. м3) 216 

Полезен обем (млн. м3) 210 

Мъртъв обем (млн. м3) 6 

Най-високо работно водно ниво (м) НВРВН 295,5 

Залята площ F (км2) при НВРВН 16 

Залята площ на кота „НВВН“ 21 

Височина на стената от основата (м) 42.50 

Височина на крилната стена (км2) 16.50 

Дължина на язовирното езеро по оста на десния ръкав 
(км) 

5,3 

Дължина на язовирното езеро по оста на левиа ръкав 
(км) 

4,7 

Широчина при язовирната стена (м) 3300 

Средна широчина (м) 1 220 

Най-голяма широчина (м) 3 720 

Кота корона (м) 299,25 

Кота преливен ръб (м) 295,5 

Средна дълбочина на езерото (м) 16 
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Максимална дълбочина на езерото при стената (м) 32 

 
Тъй като в настоящия момент ПС „Пясъчник“ не работи и агрегатите са демонтирани, за 

напълване на язовира се разчита само на естествения приток от водосбора на реките 

Пясъчник, Геренска и Калаващица, както и на деривацията „Стрелча-Калаващица“, който в 

средно влажна година се движи в границите на 35-40 млн. м3/год. 

Забележка: Поради нерешен от предишен период проблем с активна филтрация под насипа 

на крилната стена, за яз. „Пясъчник“ е въведено трайно ограничение в завиряването до 120 

млн. м3, до решаването на този проблем. 

Общият анализ на изброените параметри и данни показва един компактен и сравнително 

плитък водоем с неголяма дължина спрямо средната широчина, който в съчетание със 

сезонния режим на водовземане предполага наличие на условия за полуинтензивен/ 

екстензивен тип рибовъдство. При него не е подходящо да се извършва интензивно 

отглеждане на риба в садкови стопаства, поради малката дълбочина, значителните сезонни 

флуктоации на водното ниво, които при сезон на маловодие обуславят неговия еутрофен 

характер. 

Надморската височина в границите на 250 - 300 м в съчетание с хълмист, предпланински 

релеф, е предпоставка за по-плавен температурен режим без екстремни стойности. Язовирът 

е отнесен към Тип L15 Големи равнинни язовири в Екорегион 7, което се определя от неговите 

характеристики като надморска височина, релеф на дъното, неголяма дълбочина и 

сравнително малък водосбор с ограничен годишен приток. Общата конфигурация на яз. 

„Пясъчник“ в ситуация и схема на стената с водовземните и облекчителните съоръжения са 

показани на следните изображения на яз.Пясъчник. 

Фиг. 18 и 19 – Ситуация на яз. Пясъчник (Google maps) 
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Данни за водовземането от язовир “Пясъчник“ 

Основният (и единствен за момента) тип водовземане от яз. „Пясъчник“ е за напояване на 

селскостопанските култури в периода 01.05 - 30.09. всяка година, като през останалото време 

на годината не се извършва водовземане. 

В зависимост от хидроложката година и структурата на отглежданите култури в НС 

„Тополница“, НС „Стряма-Чирпан“ и НС „Пловдив“, общия обем на водовземането от яз. 

„Пясъчник“ се движи в много широки граници от 50 до 250 млн. м3/год., като преди 1995 год. 

е имало години с интензивно напояване, когато са подавани и над 300 млн. м3/год. През 2015 

г. иззетото водно количество е 107 млн. м3/год, което е ½ от полезния обем на язовира. 

Тъй като от водосбора на язовира реално могат да постъпят не повече от 20-30% от 

необходимите водни количества, останалите се прехвърлят чрез деривация от бент 

„Лесичово“ по ГНК „Лесичево-Пясъчник“. 

 

Язовир Пясъчник 

Месец  
 

2015 г. 2017 г. 2017г. 

Приток 
млн м3 

Разход 
млн м3 

Воден 
обев млн 

м3 

Приток 
млн м3 

Разход 
млн м3 

Воден 
обев млн 

м3 

Приток 
млн м3 

Разход 
млн м3 

Воден 
обев 

млн м3 

Януари 6,14 9,532 119,682       

Февруари 15,915 14,431 121,166       

Март 20,06 19 122,226       

Април 6,286 9,042 119,47       

Май 3,036 2,082 120,424       

Юни 1,9 4,762 117,562       
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Юли 0 22,272 95,29       

Август 1,129 19,265 77,154       

Септември 2,197 2,977 76,374       

Окгомври 6,688 1,078 81,984       

Ноември 5,661 1,095 86,55       

Декември 3,588 1,158 88,98       

Общо  72,6 106,694         

 

 

Оценка на натиска и въздействието от водоползването в яз. „Пясъчник“ 

Поради силно редуцирания размер на напоителните площи и вследствие на това намалените 

параметри на напояването през последните 10 години, както и поради ясно изразения 

сезонен характер на водовземането, натиска върху водното тяло на язовира в количествено 

изражение и като времево разпределение може да бъде оценен като среден до нисък. 

Въздействието от този натиск е трайно и периодично, като в годишен план периода на проява 

на въздействието е през 5 последователни месеца от всяка календарна година, а през 

останалите 7 месеца няма такова. 

 
ПОДХОД ЗА ОЦЕНКА НА ЗНАЧИМОСТТА НА НАТИСКА ОТ ВОДОВЗЕМАНЕ В ЯЗОВИРИ 

БГ тип L15Големи равнинни среднодълбоки язовири / ВТ BG3MA500L119яз. Пясъчник 

Критерии за оценка 
значимостта на натиска 

Присъствие 
 

Отсъствие Значимост на натиска 

Незначим Умерен Значим 

1. Значим обем на 
водонземане  

+    + 

2. Значима амплитуда и 
честота на промените във 
водното ниво 

 
-/+ 

  +  
 

3. Констатиране на ниски 
стойности на р-рен О2 и 
високи стойности на 
биогени (общ Р) в 
повърхностния воден 
слой при значими 
промени на водното ниво 

 
-/+ 

 
 

 
 

 
+ 

 
 

Характеристики 
(мезотрофни условия - по действащата класификационна 

система) 

Необходимост от промени в 
системата за оценка на ЕП 

1. Характер на язовира по н.в.  Преход от 
полупланински 
към равнинен 

Еутрофни условия през сезона на 
активно водовземане 

2. Тип на речните водни тела, които са 
разположени след язовира. 

Равнинен тип През сезона на водовземане 
отговаря на характеристиките за 
биогенен състав при водоеми с 
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еутрофни условия  

3. Естествен процес на седиментация Липсва 
информация 

 

Обща оценка за натиска от водоползване Умерен натиск 

Необходимост от промени в системата за оценка на ЕП От мезотрофни към еутрофни 
характеристики прец сезона на 
водовземане при оценка на ЕП 

 
 
2) Натиск от биогени. 

 Земеделие 

За територията на водното тяло яз.Пясъчник е характерно развито интензивно земеделие.  

Общо обработваемите земи (78627 ха), са заети основно от ниви, овощни култури, лозя, 

дърнение култури, пасища и др. 

 

Фиг. 21 – Земеделски площи в близост до яз. Пясъчник 
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Основни земеделски култури действително наторени с азот и фосфор 

 

Землище 

Общо 
обрабо
тваема 

земя 
дка 

Ниви  
дка 

Овощн
и 

култури 
дка 

Етерично 
маслени 
култури 

 дка 

Лозя  
дка 

Зърнени 
култури 

дка 

Зеленчук
ови 

култури  
дка 

Ливади  
дка 

Пасища  
дка 

Мери 
дка 

с.Беловиц
а 

20732 14024 1342 623 932     170 3300 341 

с.Любен 
1281 9846 248   943     346 1449   

с.Паничер
и 

37505 25370 1436   4699     1448 3895 657 

гр.Хисаря 
85501 2452 10534   9271 52029 681 10534     

Общо 
145020 51693 13560 623 15845 52029 681 12498 8644 998 

 
 

Землище 

Действ
ително 
наторе
на земя 

дка 
 

Ниви  
дка 

(65%) 
N-77 кг 
P-18 кг 

Овощн
и 

култури 
дка 

(100%) 
N-82кг 
P-4,2кг 

Етерично 
маслени 
култури 

 дка 
(25%) 

N-66кг 
P-7кг 

Лозя  
дка 

(100%) 
N-82 кг 
P-3,2кг 

Зърнени 
култури 

дка 
(100%) 
N-75 кг 
P-8,4 кг 

Зеленчук
ови 

култури  
дка 

(100%) 
N-77 кг 
P-18 кг 

Ливади  
дка 

(10%) 
N-120 

кг 
P-82кг 

Пасища  
дка 

(10%) 
N-120 
кг 
P-100кг 

Мер
и 

дка 
(0%) 

Общо 48569 33600 13560 156 15845 52029 681 1249 864 0 

 
 
Използвани торове – кг (по култури и площи) 
 

Водно тяло 

Ниви -
технически к-ри  

Овощни 
култури 

Зърнени 
култури 

Пасища Лозя 

N кг Р кг N кг Р кг N кг Р кг N кг Р кг N кг Р кг 

Яз.Нясъчник 2587200 604800 1111920 56952 3902175 437044 103680 86400 1299290 50704 

 

 

Водно тяло 

Етерично-
маслени  

Зеленчукови 
култури 

Ливади Мери 

N кг Р кг N кг Р кг N кг Р кг N кг Р кг 

Яз.Нясъчник 10296 1092 52437 12258 149880 102418 0 0 
 
 
 

Общо количество на използваните торове, съдържание на азот и фосфор и 
количество, попаднало във водното тяло 

Име 
на ВТ 

Общо азотен тор и N Общо фсфорен тор и Р 

Азотен тор 
 кг 

N кг  
(100%) 

N кг попаднал 
във ВТ (2%) 

Фосфорен тор  
кг Р кг (18%)  

Р кг попаднал 
във ВТ (2%) 

Яз.Тясъчник 92016878 92016878 184338 1351668 243300 4866 
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 Животновъдство 

Брой домашни животни (крави, овце, свине, птици) отглеждани във водосбора на водното 
тяло, отделяно количество тор, съдържание на азот и фосфор 
 

Крави Свине Овце Птици 

Бро
й 

Тор 
т/год 
(6,7 
т/г) 

N  
кг/год 
(5 кг/т) 

P  
кг/год 
(0,77к

г/т) 

Брой 

Тор 
т/год 

(2,5 т/г) 

N  
кг/год 

(4,3 
кг/т) 

P  
кг/год 

(1,42кг/
т) 

Брой 

Тор 
т/год 

(0,3 т/г) 

N  
кг/год 

(9,3 
кг/т) 

P  
кг/год 

(1,8 
кг/т) 

Брой 

Тор 
т/год 
(0,054 

т/г) 

N  
кг/год 

(15 
кг/т) 

P  
кг/год 
(4 кг/т) 

2030 13601 68005 10472 2950 7375 31713 10473 4020 1206 11216 2171 6100 330 4950 1320 

 
Количество биогени (азот и фосфор), които се отделят от животновъдство и попадат във 
водното тяло 

Име на ВТ 

Общо натоварване от животновъдство 

Общо количество 
N кг 

Количество Nкг 
попаднало във 

ВТ (2%) 
Общо 

количество Р кг 

Количество Р кг 
попаднало във 

ВТ (2%) 

Общо 
количество  
N кг и Р кг 

попаднало във 
ВТ 

Яз.Пясъчник 115884 2318 24436 489 2807 
 

 

Изчисленото общо количество азот и фосфор, попаднали във водното тяло от земеделие и 
животновъдство показват следното: 

 

Водно тяло 

Общо 

N кг Р кг 

Яз.Пясъчник 186656 4915 
 
 
 
 

 Населени места 

Непосредствено до яз. Пясъчник от неговата западна страна са разположени селата Беловица 

и Мало Крушево, за които липсват данни за изградена канализация и населението е 

малобройно – общо 450 жители. Приема се, че тези населуни места заустват отпадъчни води в 

язовира по дифузен път или нерегламентирана чрез минаващите през тях реки. По-големите 

населени места са д.Старосел от 1210 е.ж, в което има добре развита туристическа дейност. 

Отпадъчните води от селото (77%) се заутват без пречистване в р. Пясъчник, а чрез нея 

попадат в яз. Пясъчник. Другото по-голямо населено място в близост до язовира е с.Красново 

(756 е.ж.), биогенният товар от което попада в р. Геренска и се внася в язовира. Изчисленията 

за този товар са определени по данните от проведен физикохимичен пониторинг, както и от 

естествения отток в р. Геренска, изчислен от НЕМХ. 
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Общи данни за натиска от населени места във водното тяло 
 

Име на 

водно тяло 

Общи данни за натиска от населени места и ваканционни селища във ВТ 

Общ 

бр. 

е.ж.  

Бр. е.ж. 

заустващи 

в 

канализац

ия (%) 

Бр. е.ж. с 

нереглам

енитрано 

заустване 

(%) 

Общо 

количество 

отпадъчни 

води, 

изчислено 

41 м³/год 

за е.ж.  

Количество 

биогени 

изчислено 

спрямо 

изчисленото 

количество отп. 

води – 11,37% 

(кг/год) 

Количество 
азот (N) 

изчислено 
като %  (86%) 

от 
количеството 
на заустените 

биагени  
(кг/год) 

Количество 
фосфор (P) 

изчислено като 
%  (14%) от 

количеството 
на заустените 

биагени  
(кг/год) 

с. Старосел 
1210 

 
932  

(77%) 
0 

(0%) 
38212 

 
4345 

 
3736 609 

С.Беловиц
а 

330 
 

0  
(0%) 

330  
(100%) 

13530 
 

1538 
 

1322 216 

С.Мало 
Крушево 

150 
 

0  
(0%) 

150  
(100%) 6150 699 

 
601 

 
98 

ОБЩО 3660 932 480 57892 6582 5659 923 

 
 

 Промишленост 

На територията на водното тяло яз.Пясъчник липсват издадени разрешителни за заустване на 

отпадъчни води от промишлени предприятия. Натискът от промишленост в по-горе стоящите 

водни тела е взет предвид при оценката на биогенния натиск от съседни водни тела. 

 Аквакултури 

Характеристиките на яз.Пясъчник не предлагат подходящите условия за отглеждане на 

аквакултури и до момента няма изградени действащи стопанства за аквакултури.  

 Натиск от пренос на биогени от съседни водни тела. 

Изчислението за преноса на биогени от съседни, по-горе разположени водни тела се 

изчислява на база средногодишните данни от предходни години за общ азот и общ фосфор в 

пунктовете за мониторинг, разположени преди изследваните язовири. За яз. Пясъчник са 

използвани данните от 2014 г. в най-близко разположения мониторингов пункт  

BG3МА54423MS1652 р. Геренска с. Красново (ВТ BG3МА500R121). Внесените чрез речното 

течение товари от биогени в язовира се изчисляват по следната формула: 

 
ТN/P кг/год = К N/P.мг.л-6 х Qм³.год3 

 
Където: 
ТN/P– товар на общ азот/общ фосфор в кг/год, внесен от реката в язовира. 
К N/P– средногодишна концентрация на азот/фосфор в мониторинговия пункт на реката 
в mg/l. 
Q– годишното/дредногодищно водно количество (м³/год), което постъпва от реката в язовира.    
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Прилагайки подхода на базата на данните от периода 2014 г. в мониторинговия пункт 

BG3МА54423MS1652 р. Геренска с. Красново са използвани средногодишните количества 

води, които се вливат от р. Геренска в яз. Пясъчник, като се получават следните 

ориентировъчни резултате при изчисляването на внесения от горното водно тяло товар азот и 

фосфор: 

 

Мониторинговия пункт BG3 AR00071MS0220 р. Тунджа при с.Ягода, 2017 г. 

Q 
m³/year 

К N 
мг/л 

ТN 

kg/year 
К P 

mg/l 
ТP 

kg/year 
30 192 000 2,95 2,95 мг.л-6 х 30 192 000 х м³.год3 

2,95 х 30 192 = 89066 кг/год 
0,24 0,24 мг.л-6 х 30 192 000  х м³.год3 

0,24 х 30 192 = 7246 кг/год 

 
При подхода за изчисляване на общия биогенен натиск в яз. Пясъчник се сумират товарите 
от общ азот и общ фосфор от различните източници и се извършва оценка за степента на 
значимост на натиска по предложената тристепенна скала. За тази цел е необходимо 
количеството на внесените от всички източници биогени да се разпредели в общия обем на 
язовира (216 млн м³), като се изчисли с колко мг/л може да се повиши концентрацията на общ 
азот и общ фосфор при най-високо водно ниво без да се отчитат способността за 
самопречистване.  
 

Х мг/л N = 281381 кг х 106 / 216 х 109 = 281,381 / 216 = 1,3 мг/л N 
 

Х мг/л P = 106773 кг х 106 / 400  х 109 = 106,773 / 400  = 0,267 мг/л P 
 

При изчислението за яз.Пясъчник се получават следните резултати: 
 

Количества азот и фосфор и значимост на натиска по видове източници: 
Източник на 

натиск 
Общ 
азот 

кг/год 

Норма в 
язовира 

мг/л 

Принос към 
еутрофикация 

мг/л /степен на 
значимост 

Общ 
фосфор 
кг/год 

Норма в 
язовира 

мг/л 

Принос към 
еутрофикация 

мг/л /степен на 
значимост 

Селско 
стопаство 

186656 2,5 0,86 мг/л 
незначим 

4915 0,075 0,023мг/л 
незначим 

Населени места 5659 2,5 0,026 мг/л  
незначим 

923 0,075 0,007 
незначим 

Аквакултури 0 2,5  0   

Пренос от 
водни тела 

89066 2,5 0,41 
незначим 

7246 0,075 0,03 
незначим 

Промишленост 0   0   

ОБЩО 281381 2,5 1,3 мг/л 
незначим 

13084 0,075 0,061 
умерен 

 
Анализът на данните показва, че внасяните товари от общ азот и общ фосфор не определят 

значим риск за превишаване на нормите в язовир Пясъчник. Мониторингът при стената на 

язовира показва, че стойностите на общ азот постоянно са в добро състояние в диапазона 

между 0,9 – 2 мг/л. По този начин прогнозата чрез изчислените товари съвпада с резултатите 
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от мониторинга, като трябва да се отбележи, че за разлика от яз. Кърджали и яз. Жребчево 

данните определят много по-ниска самопречиствателната способност. Този фактор в 

биогенния баланс ще се изясни след като се изследват водите в р. Пясъчник след изтичане от 

язовира, за да се проследи износът на биогени, но фактът, че изчислените прогнозни товари 

съответстват на установените стойности на общ азот е показателно за ограничената 

способност за тяхното усвояване. Това е важен критерии за определяне на биогенните 

характеристики на язовира, които през сезона на пълноводие са мезотрофни, но при активно 

водовземане и  по-ниско водно ниво имат  еутрофен характер.   

Ситуацията при концентрациите на общия фосфор е подобна, като изчислените товари са 

близко до границата между добро и умерено състояние – 0,061 мг/л при норма 0,075 мг/л. 

Тази прогноза отговаря на констатираните през последните три години (2016-2018) стойности 

0,05-0,07 мг/л общ фосфор. В предходните години стойностите са по-високи и достигат до 0,18 

мг/л., което най-вероятно се дължи на по-активно водовземане или наличие на 

нерегламентирано замърсяване с биогени в някое от околните селища. 

 При определянето на ДЕП ще бъде отчетен преходът от мезотрофен към еутрофен характер 

на екосистемата в яз. Пясъчнис в периода на активно водовземане, като се предложи по-

широк диапазон на стойности за ДЕП за биогени и фитопланктон през месеците с ниски водни 

нива. 

 

 Аспекти на комбинирания натиск от водовземане и биогени. 

До момента не е извършвано подробно изследване на стратификацията в яз. Пясъчник по 

отношение на теммпература, кислород и биогени. Резултатите показват ясно установен 

термоклин и оксиклин и през трите експедиции до стената на язовира, който варира около 6-7 

м дълбочина. Постепенно в дълбочина концентрацията на кислород от 8-11-мг/л кислород на 

повърхността пада до 1-2 мг/л на дъното, а температурата от 24-22-18 °C се понижава до 9-10 

°C на дъното. В този период (септември-октомври) нивото в язовира е паднало с около 5 м., 

но въпреки това стартификацията не се нарушава. 

 

ЯЗ. ПЯСЪЧНИК 

Пункт 2 – Стена 

 1 експедиция 2 експедиция 3 експедиция 
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В опашната част на язовира ситуацията е съвсем различна и не може да се говори за 
стратификация поради малката дълбочина (5-6 м). През първата експедиция в средата на 
септември там е установено рязко падане на кислорода от 9 почти до 0 мг/л след 3-4 метър, 
което е типична еутрофна характеристика, дължаща се на активното развитие на 
фитопланктона в повърхностния слой и окислителните процеси на биогените близо до 
дъното. Както и при останалите язовири разликата в резултатите в дълбоката част на 
язовирите и в техните опашки показват, че това са различни по своя характер и трофност 
екосистеми и не трябва да се оценят с еднаква класификационна система. Решението е 
опашната част да се отделя като самостоятелно водно тяло или да няма една и съща тежест 
при оценката на водното тяло, ако то се запази в границите на целия язовир. 
 

ЯЗ. ПЯСЪЧНИК 

Пункт 1 – Опашка 

 1 експедиция 2 експедиция 3 експедиция 
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 Извършените изследвания и проведения мониторинг в яз.Пясъчник, подобно на яз.Жребчево 
не показват нарушаване на кислородния и биогенен баланс, поради факта че през целия 
период язовирът е стратифициран в своята по-дълбока част.  Разликата между двата язовира, 
обаче от типологична характеристика е съществена поради близо 2 пъти по-малката 
дълбочина и воден обем на яз.Пясъчник, дънният субстрат (пясък), поради което той е 
отнесен към типа на големите равнинни язовири. Поради целта на водовземане за коята се 
използва язовирът (напояване на земеделски култури) и нейният ясно изразен сезонен 
характер не може да се коментира въвеждането на  защитна кота на понижение на водното 
ниво в яз. Пясъчник, който не е подходящ за отглеждането на аквакултури в садки и такова не 
се осъществява. При този язовир е важно да се адаптира системата за оценка на ФХ елементи 
и ФП от мезотрофна в периода на пълноводие към еутрофна в периода на активно 
водовземане и по-ниско водно ниво,. 
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7.2.4. Оценка на антропогенен натиск в Язовир Копринка 

 
1) Натиск от водовземане 
 
Общи данни за язовир “Копринка“. 
 

Основното предназначение на хидровъзела е комплексното използване (напояване, 

промишлено водоснабдяване и електропроизводство) на водите на р. Тунджа, която събира 

водите си от южните склонове на Централна Стара планина и северните склонове на Средна 

гора. 

Идеята за изграждането на язовир на реката възниква в началото на миналия век. За тази цел 

1923 г. се създава водният синдикат „Тунджа“, който през 1928 г. изготвя проект за язовирна 

стена при с. Копринка и за деривация до Стара Загора. Поради липса на средства синдикатът 

преустановява дейността си през 1935 г. 

След Втората световна война идеята се подновява и след обстойни проучвателни и проектни 

работи, извършени през 1946 г. от „Енергохидропроект“, нарочно създадената строителна 

секция „Копринка“ към Министерството на строежите започва строителството през 1947 г. Две 

години по-късно към Министерството на енергетиката се създава държавно стопанско 

предприятие „Копринка“, което продължава строителството, за да го завърши през 1955 г. 

Основният приток в язовир „Копринка” се формира от река Тунджа, задено с някои първи 

притоци като р. Тъжа, р.Турийска  и р.Габровница вливащи се в района на опашната част от 

язовира. Средтогодишният приток се определя като 11,5 м3/сек или около 360 млн м3/год. 

Язовир Копринка притежава следните основни характеристики: 

 

Водосборна област (км2) 861,40 

Средногодишен приток (м3/сек.) 11,5 

Завирен обем W (млн. м3) 142,2 

Полезен обем (млн. м3) 136,8 

Мъртъв обем (млн. м3) 5,4 

Кота най-високо водно ниво (м) НВВН 391,7 

Кота най-високо работно водно ниво (м) НВРВН 391 

Кота най-ниско работно водно ниво (м) ННРВН 368,3 

Залята площ F (км2) при НВРВН 12,483 

Височина на стената от основата (м) 44 

Дължина на стената (м) 834 

Дължина на язовирното езеро (км) 3,8 
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Кота корона (м) 392,2 

Кота преливен ръб (м) 391 

Максимална дълбочина на езерото при стената (м) 43 

 
 
Надморската височина в границите около 390 м в съчетание с хълмист, предпланински релеф, 

е предпоставка за по-плавен температурен режим без екстремни стойности. Язовирът е 

отнесен към Тип L11 Големи дълбоки язовири в Екорегион 7 основно по критерия площ на 

язовира > 10 км2, което не отговаря напълно на неговите характеристики като релеф на 

дъното и трофност на водоема,  особено през сезона на активно водовземане и силно 

понижаване на водното ниво в следствие на стопанската дейност.  Общата конфигурация на 

яз. „Копринка“ в ситуация и схема на стената с водовземните и облекчителните съоръжения 

са показани на следните изображения на яз. Копринка. 

 
Фиг. 22 и 23Схеми на стена на язовир Копринка 
 

 
 

Фиг. 24 и 25 Преливник и стена на язовир Копринка 
 

  
 

 
 

Фиг. 26 Ключова крива на яз.Копринка 
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Притокът и използваното количество в язовир Копринка варират окло 350-370 млн m3 (по 

данни на НЕК през 2015 г.притокът е 357,036, а използваното количество вода през е 379,997 

млн m3). По представената ключова крива може да се определи варирането на водното ниво 

в  пориода на водовземане, което е в амплитудата от 15-20 м. през сезона на напояване, 

когато обемът намалява до 23 млн m3 (около 6 пъти под завирения обем на язовира). 

 

Язовир Копринка 

Месец  
 

2015 г. 2017 г. 2017г. 

Приток 
млн м3 

Разход 
млн м3 

Воден 
обев млн 

м3 

Приток 
млн м3 

Разход 
млн м3 

Воден 
обев млн 

м3 

Приток 
млн м3 

Разход 
млн м3 

Воден 
обев 

млн м3 

Януари 37,394 43,084 110,37       

Февруари 62,579 64,797 108,152       

Март 52,685 61,675 99,162       

Април 40,792 41,159 98,795       

Май 39,247 45,719 92,323       

Юни 21,057 36,189 77,191       

Юли 7,956 31,58 53,567       

Август 4,912 29,999 28,48       

Септември 10,696 15,858 23,318       

Окгомври 25,786 1,28 47,824       

Ноември 32,282 2,112 77,994       

Декември 21,65 6,545 93,099       

Общо  357,036 379,997         

 
Оценка на натиска и въздействието от водоползването в яз. „Копринка“ 
При тази оценка се вземат предвид два съпътстващи типа натиск: 
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- от водовземане за производство на електроенергия с целогодишен цикъл съгласно 

централизирания график на ЦДУ – НЕК ЕАД; 

- от водовземане за напояване с изразен сезонен характер в периода 01.05.-30.09. всяка 

календарна година, когато се осигурява прехвърляне на води от басейна на р.Тунджа в 

басейна на р.Марица чрез изградената система до с.Бинкос. 

Двата типа натиск се сумират само за напоителния период 01.05.-30.09. всяка календарна 

година, а през останалата част от годината остава само първият тип натиск. Сумарният натиск 

от водовземането може да се оцени като значителен, а първият тип – като среден поради 

относителната развномерност на подаваните водни количества. 

Въздействието от типовете натиск е трайно и периодично, като в годишен план периода на 

проява на въздействието през 5 последователни месеца от всяка календарна година е 

значително, а през останалите 7 месеца намалява. 

Като цяло направената оценка за натиска от водовземането от язовир Копринка го определя 

като значителен в рамките на календарната година с неравномерно разпределение по 

месеци, поради специфичния характер и режим на работа на ВЕЦ. Въздействието от този 

натиск се явява трайно в годишен и многогодишен план. 

Данните от проведения мониторинг и оценката на натиска от водовземане, както и 

естествените характеристики на яз.Копринка (определен като тип L11 Големи дълбоки 

язовири) дефинират значим ХМ натиск от понижаване на водното ниво през сезона на 

вегетация (май-септември), което е основание за включване на язовира в групата на 

язовирите с мезотрофни условия. 

 
 

ПОДХОД ЗА ОЦЕНКА НА ЗНАЧИМОСТТА НА НАТИСКА ОТ ВОДОВЗЕМАНЕ В ЯЗОВИРИ 

БГ тип L11 Големи дълбоки язовири / ВТ BG3TU900L047яз. Копринка 

Критерии за оценка 
значимостта на натиска 

Присъствие 
 

Отсъствие Значимост на натиска 

Незначим Умерен Значим 

1. Значим обем на 
водонземане  

+    + 

2. Значима амплитуда и 
честота на промените във 
водното ниво 

 
+ 

    
+ 

3. Констатиране на ниски 
стойности на р-рен О2 и 
високи стойности на 
биогени (общ Р) в 
повърхностния воден 
слой при значими 
промени на водното ниво 

 
+  

P-T 
N-T 

 
+ 

О2 

 
 

 
+ 

 
 

Характеристики 
(олиготрофни условия – по действащата класификационна 

Необходимост от промени в 
системата за оценка на ЕП 
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система) 

1. Характер на язовира по н.в.  Преход от 
полупланински 
към равнинен 

Мезотрофни условия 

2. Тип на речните водни тела, които са 
разположени след язовира. 

Полупланински Отговаря на характеристиките за 
биогенен състав при язовири с 

мезотрофни условия  

3. Естествен процес на седиментация Липсва 
информация 

 

Обща оценка за натиска от водоползване Значим натиск 

Необходимост от промени в системата за оценка на ЕП От олиготрофни към мезотрофни 
характеристики при оценка на ЕП 

 
 
2) Натиск от биогени. 

 

 Земеделие 

 
Земеделието във водосбора на водното тяло яз.Копринка е ограничено по площ (общо 6324 

дка) и е свързано основно с отглеждане на технически култури (4254 дка). Земеделските 

масиви са в землищата на селата. Горно Черковище, Виден , Копринка, Дунавци, Долно 

Сахране и Голямо Дряново.   

Фиг. 27. – Земеделски площи в близост до яз. Копринка 

 
Основни земеделски култури – общо и действително наторени с азот и фосфор 
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Землище 

Общо 
обработв

аема 
земя дка 

Ниви  
дка 

Овощни 
култури 

дка 

Етерично 
маслени 
култури 

 дка 

Лозя  
дка 

Зърнени 
култури 

дка 

Лива
ди  
дка 

Пасищ
а  дка 

Мер
и 

дка 

с.Голямо 

Дряново 585 234 275 45     11 4 15 

с.Долно 

съхране 789 569 98       59 2 60 

с.Дунавци 888 742 5       137     

с.Копринка 864 818 6       14   30 

с.Виден 879 792     2   25   59 

с.Горно 

Черковище 2319 1099 137 191 28 229 32 598 

 
Общо 

6324 4254 521 236 30 229 278 604 164 

 

Землище 

Действит
елно 

наторена 
земя дка 

 

Ниви  
дка 

(65%) 
N-77 кг 
P-18 кг 

Овощни 
култури 

дка 
(100%) 
N-82кг 
P-4,2кг 

Етерично 
маслени 
култури 

 дка 
(25%) 

N-66кг 
P-7кг 

Лозя  
дка 

(100%) 
N-82 кг 
P-3,2кг 

Зърнени 
култури 

дка 
(100%) 
N-75 кг 
P-8,4 кг 

Ливади  
дка 

(10%) 
N-120 

кг 
P-82кг 

Пасища  
дка 
(10) 

N-120 кг 
P-100кг 

Мери 
дка 
(0%) 

Общо 48569 2765 521 59 30 229 28 60 0 

 
Използвани торове – кг (по култури и площи) 
 

Водно тяло 

Ниви -технически 
к-ри  

Овощни 
култури 

Зърнени 
култури 

Лозя 

N кг Р кг N кг Р кг N кг Р кг N кг Р кг 

Яз.Копринка 
212905 50775 42722 2176 11475 1290 2460 98 

 

 

Водно тяло 

Етерично-
маслени  

Ливади Пасища 

N кг Р кг N кг Р кг N кг Р кг 

Яз.Копринка 
3894 395 3120 9800 7152 5960 

 
 

Общо количество на използваните торове, съдържание на азот и фосфор и 
количество, попаднало във водното тяло 
 

Име 
на ВТ 

Общо азотен тор и N Общо фсфорен тор и Р 

Азотен тор 
 кг 

N кг  
(100%) 

N кг попаднал 
във ВТ (2%) 

Фосфорен 
тор кг Р кг (18%)  

Р кг попаднал 
във ВТ (2%) 

Яз.Копринка 283728 283728 5675 70494 12689 254 
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 Животновъдство 

Брой домашни животни (крави, овце, свине, птици) отглеждани във водосбора на водното 

тяло, отделяно количество тор, съдържание на азот и фосфор 

 
Крави Свине Овце Птици 

Брой 

Тор 
т/год 
(6,7 
т/г) 

N  
кг/год 
(5 кг/т) 

P  
кг/год 
(0,77к

г/т) 

Брой 

Тор 
т/год 

(2,5 т/г) 

N  
кг/год 

(4,3 
кг/т) 

P  
кг/год 

(1,42кг/
т) 

Брой 

Тор 
т/год 

(0,3 т/г) 

N  
кг/год 

(9,3 
кг/т) 

P  
кг/год 

(1,8 
кг/т) 

Брой 

Тор 
т/год 
(0,054 

т/г) 

N  
кг/год 

(15 
кг/т) 

P  
кг/год 
(4 кг/т) 

2490 16683 83415 12846 98 245 1054 348 5073 1522 14154 2740 8901 481 7215 1924 

 
Количество биогени (азот и фосфор), които се отделят от животновъдство и попадат във 

водното тяло 

Име на ВТ 

Общо натоварване от животновъдство 

Общо количество 
N кг 

Количество Nкг 
попаднало във 

ВТ (2%) 
Общо 

количество Р кг 

Количество Р кг 
попаднало във 

ВТ (2%) 

Общо 
количество  
N кг и Р кг 

попаднало във 
ВТ 

Яз.Копринка 105838 2117 17858 357 1010 

 

Изчисленото общо количество азот и фосфор, попаднали във водното тяло от земеделие и 
животновъдство показват следното: 

 

Водно тяло 

Общо 

N кг Р кг 

Яз.Копринка 7792 611 
 
 

 Населени места 

Населените места на територията на водно тяло яз.Копринка нямат изградена канализация. 

По подхода за  изчисление на товарите са взети предвид тези населени места, които са близко 

разположени до язовира и могат да заустват отпадъчни води нерегламентирано или по 

дифузен начин 

 
Общи данни за натиска от населени места във водното тяло: 

 

од на ВТ Име на ВТ 

Обект с 

предполагаемо 

нерегламентирано 

замърсяване 

Населени места без канализация (предполагаемо 

нерегламентирано замърсяване) 

Брой 

е.ж. 

Отп. Води 

(м³/год) 

Биогени

кг/год 

Азот-N 

кг/год 

Фосфор-Р 

кг/год 

BG3TU900L04

7 

яз. 

Копринка 

с. Дунавци, общ. 

Казанлък 473 19423 2210 1900 310 

BG3TU900L04

7 

яз. 

Копринка 

с. Виден, общ. Павел 

баня 77 3,162 360 310 50 

Общо     550 22584 2570 2210 360 
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 Промишленост 

На територията на водното тяло яз.Копринка липсват действащи промишлени предприятия, 

които заустват отпадъчни води в язовира. Натискът от промишленост в по-горе стоящите 

водни тела е взет предвид при оценката на биогенния натиск от съседни водни тела. 

Инцидентно промишлено замърсяване на водите в язовира се констатира от дейността на две 

предприятия (не-IPPC), които заустват отпадъчните си води в съседно водно тяло (приток, 

вливащ се в района на садковите стопанства). 

 

 Аквакултури 

По данни от регистъра на издадените разрешителни за аквакултури на сайта на МОСВ в 

язовир Копринка има 2 действащи разрешителни за садково отглеждане на шаран и 

зарибителен материал от есетра с общ тонаж 220 т., по които е изчислен прогнозният товар 

биогени (азот и фодфор) годишно.  

По приетия от екипа подход за определяне на отделяното количество биогени при 

интензивно отглеждане на аквакултури ориентировъчното количество азот и фосфор се 

определя по следната пропорция: при отглеждане на 1 т. риба отделяното количество 

биотени е 12 кг/год, съответно 10,3 кг азот и 1,7 кг фосфор. 

 

Общи данни за натиска от аквакултури във водното тяло: 

 

Общ брой 
дейстащи 

разрешителни 

Отглеждан
и видове 

аквакултур
и 

Общо разрешено 
и произведено 
количество на 
отглежданите 
аквакултури 

(т/год) 

Очакван общ товар на 
отделяните от 

рибовъдната дейност 
биогени (азот и 

фосфор кт/год) - 1,2% 
от произведената 

продукция 

Очакван общ 
товар азот 

(N кг/год) – 86 
% от общия 

товар биогени 

Очакван общ 
товар фосфор  
(P кт/год) – 14 

% от общия 
товар биогени 

2 Есетра, 
Шаран 

220 2640 2270 370 
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Фиг. 28 - Снимка на рибовъдно стопанство в яз. Копринка 
 

 
  
 

 Натиск от пренос на биогени от съседни водни тела. 

Проведеният мониторинг показва, че в язовир Копринка постъпва значим биогенен товар от 

водите на р.Тунджа, която се влива в него (от гр.Калофер без ПСОВ и гр.Павел баня с ПСОВ).  

Изчислението за преноса на биогени от съседни, по-горе разположени водни тела се 

изчислява на база средногодишните данни от 2010-2017 г за общ азот и общ фосфор в 

пунктовете за мониторинг, разположени преди и след изследваните язовири. За яз.Копринка 

са използвани данните от най-близко разположените мониторингови пунктове на р. Тунджа: 

пункт №BG3TU00975MS0350 р. Тунджа  - опашката на яз. Копринка, както и от  и пункт 

№BG3TU00953MS0333 р. Тунджа  - преди гр. Казанлък, след яз. Копринк (наблюдаван по 

мониторинговата програма по Нитратната директива).. Внесените чрез речното течение 

товари от биогени в язовира се изчисляват по следната формула 

ТN/P кг/год = К N/P.мг.л-6 х Qм³.год3 

Където: 
ТN/P– товар на общ азот/общ фосфор в кг/год, внесен от реката в язовира. 
К N/P– средногодишна концентрация на азот/фосфор в мониторинговия пункт на реката 
в mg/l 
Q– годишното/дредногодищно водно количество (м³/год), което постъпва от реката в язовира   

Прилагайки подхода на базата на данните от периода 2014-2017 г. в мониторинговия пункт 

BG3TU00975MS0350 р. Тунджа  - опашката на яз. Копринка са използвани средногодишните 

количества води, които се вливат от р.Тунджа в яз. Копринка, като се получават следните 

ориентировъчни резултате при изчисляването на внесения от горното водно тяло товар азот и 

фосфор: 
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Мониторинговия пункт BG3 AR00071MS0220 р. Тунджа при с.Ягода, 2017 г. 

Q 
m³/year 

К N 
мг/л 

ТN 

kg/year 
К P 

mg/l 
ТP 

kg/year 
361670400 1,44 1,44 мг.л-6 х 361670400 х м³.год3 

1,44 х 361670= 520804 кг/год 
0,122 0,122 мг.л-6 х 361670400 х м³.год3 

0,122 х 361670= 44124 кг/год 
 
При подхода за изчисляване на общия биогенен натиск в яз.Копринка е необходимо да се 

сумират товарите от общ азот и общ фосфор от различните източници и да се извърши оценка 

за степента на значимост на натиска по предложената тристепенна скала. За тази цел е 

необходимо количеството на внесените от всички източници биогени да се разпредели в 

общия обем на язовира (137 млн м³), като се изчисли с колко мг/л може да се повиши 

концентрацията на общ азот и общ фосфор при най-високо водно ниво без да се отчитат 

способността за самопречистване. За целта се прилагат следните формули: 

 
Х мг/л N = 533076 кг х 106 / 137 х 109 = 533,076 / 137 = 3,89 мг/л N 
 

Х мг/л P = 45465 кг х 106 / 137  х 109 = 45,465 / 137  = 0,267 мг/л P 
 
При изчислението за яз. Копринка се получават следните резултати: 

Количества азот и фосфор и значимост на натиска по видове източници: 
Източник на 

натиск 
Общ 
азот 

кг/год 

Норма в 
язовира 

мг/л 

Принос към 
еутрофикация 

мг/л /степен на 
значимост 

Общ 
фосфор 
кг/год 

Норма в 
язовира 

мг/л 

Принос към 
еутрофикация 

мг/л /степен на 
значимост 

Селско 
стопаство 

7792 0,8 0,057 мг/л 
незначим 

611 0,04 0,004 мг/л 
незначим 

Населени места 2210 0,8 0,016 мг/л  
незначим 

360 0,04 0,003 мг/л 
незначим 

Аквакултури 2270 0,8 0,017 мг/л 
незначим 

370 0,04 0,003 мг/л 
незначим 

Пренос от 
водни тела 

520804 0,8 3,49 
значим 

44124 0,04 0,332 
значим 

Промишленост 0   0   

ОБЩО 533076 0,8 3,89 мг/л 
умерен 

45465 0,04 0,332 
умерен 

 

Анализът на данните показва, че внасяните товари от общ азот и общ фосфор определят  

значим риск за превишаване на нормите в язовир Копринка. Мониторингът при стената 

показва, че стойностите на общ фосфор се движат около границата за добро състояние по 

олиготрофната система (0,04 мг/л), като обикновено я превишават,. Стойностите на общия 

азот показват подобно поведение, като през различните години варират между 0,6 и 1,4 мг/л 

при норма 0,8 мг/л. Анализирайки данните от мониторинговия пункт след яз.Копринка преди 

гр.Казанлък се вижда, че подобно и на яз. Копринка значителна част от азота и фосфора в 

язовира се изнася от изтичащите води – средно около 0,8-1 мг/л нитратен азот и 0,04-0,1 мг/л 
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фосфати като фосфор. По този начин може да се определи, че екосистемата в язовира усвоява 

около 1 мг/л азот и 0,05-0,1 мг/л фосфор в периода на вегетация. Това я поддържа на 

границата между добро и умерено състояние по олиготрофната система за оценка. Реално 

язовирът притежава типични мезотрофни характеристики и не трябва да се оценя по 

олиготрофната система за биогени. При определянето на ДЕП ще се вземат предвид и 

въздействията от стопанско ползване, изрязаващи се в значително вариране на водното ниво 

през лятно-есенния период, които допълнително засилв мезотрофния характер на процесите 

в язовира. Заедно със смекчаващите мерки от стопанското ползване ще се предложи и 

промяна в диапазона на ДЕП за ФХ елементи като се предложат стойности, отговарящи на 

добро състояние в мезотрофни язовири. 

Изложените мотиви и необходимостта от промяна в системата за оценка за биогени дават 

основания натискът от биогени да се определи като значим по количество, но умерен като 

въздействие. 

 

 Аспекти на комбинирания натиск от водовземане и биогени. 

 
Подобно на яз. Жребчево, изследванията на стратификациата в яз.Копринка и ефектите от 

нейното нарушаване тепърва стартират и на този етап не може да се направи категорично 

заключение за техния характер. Въпреки това се наблюдават съществени различия при двата 

язовира: докато при яз. Жребчево стратификацията в дълбоката част на язовира се констатира 

и при трите експедиции, то при яз. Копринка се констатира наличие на термоклин и оксиклин 

само при първото пробовземане. Той се формира на около 6-10 м. дълбочина, като 

постепенно концентрацията до дйното на язовира пада около 0 мг/л.  През втората 

експедизия се наблюдава нарущаването на термо- и оксиклина, а при третата се констатира 

хомотермия. Този процес настъпва по-рано от яз.Жребчево поради ниското ниво на язовира 

при стената – около 18-15 м в периода на трите експезиции. Това потвърждава фактът, че по-

ранното настъпване на хомотермия в язовирите е.се предизвиква от процесите на закилено 

водовземане за стопански цели. До опашката на язовира стратификациа не се наблюдава, 

поради малката дълбочина – 4-5 м.. В повърхностния слой концентрацията на разтворения 

кислород се движи в диапазона 6-8 мг/л което е в рамките ца добро състояние. 
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ЯЗ. КОПРИНКА 

Пункт 2 – Стена 

 1 експедиция 2 експедиция 3 експедиция 

 

 Т, oС;   О2,mg.l-1

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

д
ъ

л
б

о
чи

н
а,

 m

 

 Т, oС;   О2,mg.l-1

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24
0

2

4

6

8

10

12

14

16

д
ъ

л
б

о
чи

н
а,

 m

 

 Т, oС;    О2,mg.l-1

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
0

2

4

6

8

10

12

14

д
ъ

л
б

о
чи

н
а,

 m
 

 
 
  



Пилотно адаптиране на системата за оценка на екологичен потенциал при язовири 

 

ДЗЗД “ЕКОЛОГИЧЕН ПОТЕНЦИАЛ” 
адрес: гр. София, бул. България 51В, офис 7, тел. 0888 351 322, е-mail: alpheusbg@gmail.com 112 

 

 

ЯЗ. КОПРИНКА 

Пункт 1 – Опашка 
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Извършените изследвания и проведения мониторинг в яз. Копринка показват по-ранно 

нарушаване на стратификацията в язовира, поради ниските водни нива, предизвикани от 

засилено водовземане.  Поради целите на водовземане за коята се използва язовирът 

(комплексно използване – за напояване на земеделски култури и електроенергия) и нейният 

ясно изразен сезонен характер на този етап не може да се коментира въвеждането на  

защитна кота на понижение на водното ниво, както при яз.Кърджали, в който силно е 

развито отглеждането на аквакултури в садки. В яз. Копринка има 2 садкови стопанства, които 

са се адаптирали към подчинения режим на регулиране на водното ниво. При този язовир е 

необходимо да се адаптира системата за оценка на ФХ елементи и ФП от олиготрофна към 

мезотрофна, тъй като всички негови характеристики отгаварят на мезотрофен тип водна 

екосистема. 
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8. Пробонабиране и анализ на изследваните БЕК и ФХЕК  

 

8.1. БЕК Фитопланктон 

Анализът и оценката по БЕК фитопланктон са направени съгласно типологията на водоемите в 

България, заложена в наредба Н-4 от 14.09.2012 г., съдържаща класификационна система за 

екологично състояние за определените типове повърхностни води. Оценката на язовирите 

Копринка, Жребчево и Кърджали е осъществена според езерни типове Таблица ФП1 (L1, L2, 

L3, L11, L12, L13 с олиготрофни условия), а на язовир Пясъчник  за езерни типове Таблица ФП 2 

(L4, L6, L7, L8, L9, L10, L14, L15, L16, L17 с мезотрофни условия) съгласно система за оценка на 

екологично състояние/потенциал по БЕК фитопланктон. Анализът е направен по следните 

метрики: Водораслов групов индекс (ВГИ), общ биообем/биомаса (TB, mg/l); хлорофил а(Chl-a, 

µg/l); прозрачност по Секи (Sd, m); % Cyanoprokaryota (PCya) от общия биообем/биомаса; 

цъфтеж на потенциално токсични видове (BTS) и интензивност или степени на цъфтежите 

(ABI). В допълнение към описаните метрики в наредба Н-4 е приложен и Унгарският езерен 

фитопланктонен индекс (HLPI), който е преминал интеркалибрация. 

 
Таблица ФП 1 (L1, L2, L3, L11, L12, L13 за езерни типове с олиготрофни условия) 

 

Състояние EQR (ВГИ) 
ВГИ           
(Catalan 
Index) 

 
EQR 
HLPI 

Общ 
биообем,  
mm3 l-l 

Хлорофил-
a,µg l-l 

Прозрачност, 
m 

% Cyano- 
bacteria 

Цъфтеж 
на  
токсични 
видове 
(да/не) 

Цъфтеж 
(степен) 

Отлично 0,998 ÷ 1,000 < 0,9 
 
0,8-1,0 < 1 < 4 > 4 < 4 не 0 

 Добро 0,995 ÷ 0,997 0,9 ÷ 2,0 
 
0,6-0,8 1,0  ÷ 5,0 4,0 ÷ 10,0 2 ÷ 4 4 ÷ 15 не 0 

Умерено 0,975 ÷ 0,994 2,1 ÷10,0 
 
0,4-0,6 5,1  ÷ 8,0 10,1 ÷ 15,0 1,5 ÷ 2 16 ÷ 20 не/да I 

Лошо 0,950 ÷ 0,974 10,1 ÷ 20,0 
 
0,2-0,4 8,1  ÷ 10,0 15,1 ÷ 50,0 1 ÷ 1,5 21 ÷ 50 да II  ÷ III 

Много лошо 0,000 ÷ 0,949 > 20 
 
<0,2 > 10 > 50 < 1 >50 да III  ÷ V 

 

Таблица ФП 2 (L4, L6, L7, L8, L9, L10, L14, L15, L16, L17 за езерни типове с мезотрофни условия) 

Състояние EQR (ВГИ) 
ВГИ           

(Catalan 
Index) 

 
EQR 
HLPI 

Общ 
биообем,  

mm3 l-l 

Хлорофил
-a,µg l-l 

Прозрачност, 
m 

% Cyano- 
bacteria 

Цъфтеж 
на  

токсични 
видове 
(да/не) 

Цъфтеж 
(степен) 

Отлично 0,998 ÷ 1,000 < 1 
 
0,8-1,0 < 1,5 < 4 > 4 <4 не 0 

Добро 0,994 ÷ 0,997 1,0 ÷ 2,5 
 
0,6-0,8 1,5  ÷ 7,0 4,0 ÷ 10,0 2 ÷ 4 4 ÷ 15 не/да I 

Умерено 0,975 ÷ 0,993 2,6 ÷10,0 
 
0,4-0,6 7,1  ÷ 15,0 10,1 ÷ 20,0 1 ÷ 2 16 ÷ 20 да II  

Лошо 0,950 ÷ 0,974 10,1 ÷ 20,0 
 
0,2-0,4 15,1  ÷25,0 20,1 ÷ 50,0 0,6 ÷ 1 21 ÷ 50 да III 

Много лошо 0,000 ÷ 0,949 > 20 
 
<0,2 > 25 > 50 < 0,6 >50 да IV ÷ V 
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Язовир Копринка 

В опашката на язовира доминират цианопрокариотните Aphanizomenon flos-aquae (24.7%)и 

Woronichinia naegeliana (49.69%), като общият им дял достига до 74.4%от биомасата на 

фитопланктона, а общият процент на цялата група достига до 77.8% от тоталната биомаса. 

Установен е цъфтеж от II степен на потенциалния продуцент на токсини Aphanizomenon flos-

aquae. При стената на язовира отново доминират цианопрокариотите с най-масови видове 

Aphanizomenon flos-aquae (48.4%), Woronichinia naegeliana (28.4%), Microcystis wesenbergii 

(7.8%)и Microcystis aeruginosa (7.3%), като общият дял в биомасата на фитопланктона на 

същата група достига до 88.8%. Констатирани са цъфтежи на два потенциално токсични вида 

Aphanizomenon flos-aquae иMicrocystis aeruginosa съответно от III и I степен, и от I степен на 

смятания за инвазивен Microcystis wesenbergii (Приложение 1). 

При второто пробонабиране в язовир Копринка на пункта при опашката отново доминират 

цианопрокариотите, чийто общ дял в биомасата достига до 79.1% от общата. Идентифицирани 

са цъфтежи от III и I степен на потенциално токсичните Aphanizomenon flos-aquae иMicrocystis 

aeruginosa. Общият им процент достига до 79.1%.Отчетено е увеличаване на биомасата на 

кремъчните Aulacoseira granulata (5.5%) иFragilaria crotonensis (12.6%). При язовирната стена 

са констатирани цъфтежи от I степен на потенциално токсичните Aphanizomenon flos-aquae 

иMicrocystis aeruginosa и от II степен на Woronichinia naegeliana, а биомасата на 

цианопрокариотите достига до 85.7% от общата (Приложение 1). 

При третото пробонабиране в опашката на язовир Копринка са установени по-ниски стойности 

в количественото развитие на фитопланктона в сравнение с предишните две. 

Идентифицирани са цъфтежи от I степен наMicrocystis aeruginosa (18.5%)иWoronichinia 

naegeliana (15.7%), кактои на еугленовите Trachelomonas planktonica (15.2%) иTrachelomonas 

hispida (13%). В количествено отношение Cyanoprokaryota достигат до 48.9% от общата 

биомаса. При пункта на язовирната стена е констатирано значително намаляване на общата 

биомаса, но отново най-голям процент имат представителите на Cyanoprokaryota (87.2%). 

Отново са идентифицирани цъфтежи от I степен напотенциално токсичнияMicrocystis 

aeruginosa (30.1%),както и на Woronichinia naegeliana (28.9%, Приложение 1). 

Оценка на екологичното състояние/потенциал по БЕК Фитопланктон на язовир Копринка. 

Средните стойности на метриките за БЕК фитопланктон за изследвания кратък период от 

време определят екологичното състояние/потенциал на язовир Копринка като много лош, 

като метриките ВГИ, TB, Sd, PCya и BTS показват много лошо състояние, а тези за HLPI и ABI 

лошо състояние. Умерен екологичен потенциал е отчетен единствено по метриката за Chl a 

(Приложение 1). Разгледан по пунктовете за пробонабиране екологичният потенциал на 

язовир Копринка по БЕК фитопланктон през проучвания период не показва съществени 

различия от този за водоема като цяло. При опашката на язовира стойностите на шест от 

метриките (ВГИ, TB, Sd, PCya, BTS и ABI) показват много лошо състояние, HLPI лошо, а Chl a 

умерено. Подобна е ситуацията и на станцията при стената на язовира, където ВГИ, TB, Sd, 
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PCya и BTS показват много лошо състояние, HLPI и ABI лошо, както и добро само по Chl a 

(Приложение 1). 

Данните за БЕК фитопланктон от предишен средногодишен мониторинг на язовир Копринка 

са обобщени и дадени в Приложение 1. Метриките през 2009 г. ВГИ, TB, Sd, BTS и ABI показват 

умерен екологично състояние/потенциал по БЕК фитопланктон и добър по PCya. Като цяло ЕП 

за годината е определен като умерен (Приложение 1). През 2011 г. показателите ВГИ, TB и 

PCya определят добър екологичен потенциал на язовира, а BTS и ABI умерен, като ЕП за 

проучвания период е определен като добър. През 2015 г. ЕП по метриките ВГИ, Chl a и ABI, 

добър ЕП по TB и BTS, лош по PCya и много лош по Sd. През 2015 г. екологичният потенциал за 

периода по фитопланктон е определен отново като умерен. През 2017 г. ЕП по БЕК 

фитопланктон в язовир Копринка е определен като лош. Показателите Chl a, Sd, PCya и ABI 

показват лошо състояние, TB много лошо, а ВГИи BTS умерено състояние. Тенденцията 

следваща понижаването на ЕП по фитопланктон продължава през 2018 г., като екологичният 

потенциал за периода е установен като много лош. Метриките по БЕК фитопланктон ВГИ, TB, 

Sd, PCya и BTS показват много лошо състояние, HLPI и ABI лошо, а по Chl a умерено състояние 

(Приложение 1). 

През целия период в язовир Копринка доминират представителите на Cyanoprokaryota, като 

процентното им участие в общата биомаса в повечето случаи е над 50%. Почти всички 

приложени метрики на класификационната система показват много лош и лош ЕП. По време 

на проучването са установени повсеместни цъфтежи от I до III степен. В повечето проби са 

идентифицирани цъфтежи на видове, потенциални продуценти на токсини като 

Aphanizomenon flos-aquae и Microcystis aeruginosa, както и инвазивни видове като Microcystis 

wesenbergii. От друга страна, оценката на язовир Копринка по БЕК фитопланктон е направена 

съгласно наредба Н-4, в която язовирът е класифициран по ФП 1 към езерен тип с 

олиготрофни условия, което в допълнение поставя въпроса за типологията на някои от 

язовирите и принадлежността им към определена категория водоеми включени в наредбата. 

В заключение анализът на данните по БЕК фитопланктон от предходни години на мониторинг, 

проведен в язовир Копринка, показват ясна тенденция към влошаване на екологичния 

потенциал на водоема по приложените метрики, особенно за проучванията през 2017 и 2018 

г. 

 

Язовир Жребчево 

При първото пробонабиране на станцията при опашката в язовир Жребчево най-масови са 

зелената Pandorina morum (19.9%) и цианопрокариотите Anathece clathrata(19.5%), 

Aphanizomenon flos-aquae (19.1%)и Cuspidothrix ussaczevii(9.2%). Общият дял на отдел 

Cyanoprokaryota достига до 64.3% от общата биомаса. Идентифициран е цъфтеж от I степен на 

потенциално токсичния Aphanizomenon flos-aquae. В средната част на язовира отново 

доминират Pandorina morum (33.2%), Aphanizomenon flos-aquae (23.1%)както иSnowella 

lacustris (12.3%), а общият процент на Cyanoprokaryota в биомасата достига до 55.3%. 
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Установените цъфтежи са от II степен на зелената Pandorina morum и от I степен 

наAphanizomenon flos-aquae. При язовирната стена картината е подобна с доминиране на 

Pandorina morum (32.2%), както и цианопрокариотите Aphanizomenon flos-aquae (21.4%) и 

Woronichinia naegeliana (20.7%). Констатираните цъфтежи  са съответно от II степен за първия 

вид и от I степен за втория и третия. Биомасата на представителите на Cyanoprokaryota 

достига до 59.9% от общата (Приложение 1). 

При второто пробонабиране при пункта на опашката в язовир Жребчево не са установени 

съществени разлики в доминантните видове. Отново с най-голяма маса са синьо-зелените  

Aphanizomenon flos-aquae (24.1%) и Woronichinia naegeliana (23%),Planktolyngbya 

limnetica(24.2%), както и зелената Pandorina morum (12%), с отчетени цъфтежи от I степен, а 

общият дял в биомасата на Cyanoprokaryota е 76.9%. При пункта в средата на язовира 

доминират Pandorina morum (38.8%), Aphanizomenon flos-aquae (15.6%) иPseudanabaena 

catenata (11.3%),всички с цъфтежи от I степен, а делът на цианопрокариотите достига 51.8%. 

На станцията при стената най-масови са Aphanizomenon flos-aquae (20.5%), зелената Pandorina 

morum (12.3%) и кремъчниятCocconeis placentula (15.5%). Представителите на Cyanoprokaryota 

съставляват до 61% от общата биомаса (Приложение 1). 

На станцията при опашката при третото пробонабиране доминират пирофитовият Ceratium 

hirundinella (56.9%) и синьо-зелените Aphanizomenon flos-aquae (16.2%) и Snowella lacustris 

(10.9%), като регистрираните цъфтежи са от II степен за първия вид и от I степен за двата вида 

синьо-зелени водорасли. Процентният дял в общата биомаса на цианопрокариотите е 33.5%. 

На пункта в средата на язовира сред най-масовите видове са Woronichinia naegeliana (33.9%), 

синурофицейния Mallomonas acaroides (20.5%) и пирофитовия Ceratium hirundinella (16.2%). 

Общият дял на цианопрокариотите е 46.3%. В близост до язовирната стена доминират синьо-

зелената Planktolyngbya limnetica(29.2%),синурофицеятMallomonas acaroides (22%) и 

кремъчният Cocconeis pediculus (19.1%), а цианопрокариотите достигат до 29.2% от общата 

биомаса (Приложение 1). 

Оценка на екологичното състояние/потенциал по БЕК Фитопланктон на язовир Жребчево. 

 Средните стойности на метриките за БЕК фитопланктон за изследвания кратък период 

определят екологичното състояние/потенциал на язовир Жребчево като умерен. Метриките 

ВГИ, HLPI, TB, BTS и ABI показват умерено състояние,  Chl a и Sd съответно отлично и добро, а 

PCya много лошо състояние. При опашката в язовир Жребчево средните стойности на четири 

от изследваните метрики (ВГИ, TB, Sd и ABI) са свидетелство за лошо състояние, две за 

умерено (HLPI, BTS) и по едно за много лошо (PCya) и добро (Chl a) състояние. В средната част 

на язовира състоянието се определя като умерено, като три от метриките (HLPI, TB и  Sd) са в 

умерено състояние, ВГИ и ABI в лошо и съответно Chl a в отлично, а PCya в много лошо. При 

язовирната стена повечето метрики с изключение на (Chl a, Sd и PCya) определят умерено 

състояние, посочените в скобите отлично, добро и много лошо (Приложение 1). 

Данните от предходни години на мониторинг на язовир Жребчево са посочени в Приложениe 

1. През 2009 г. ЕП общо на язовира е определен като отличен по метриките TB, PCya и ABI и 
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добър по ВГИ. През 2011 г. ЕП на язовира е добър по метриките ВГИ, TB и ABI, както и отличен 

екологичен потенциал по метриката PCya. През 2017 г. екологичният потенциал на язовир 

Жребчево е определен като добър. Метриките ВГИ, Sd и PCya са индикативни за добро 

състояние, Chl a, BTS и ABI отлично и умерено по TB. Екологичният потенциал през 2018 г. в 

язовир Жребчево по средните стойности на метриките за БЕК фитопланктон се определя като 

умерен на базата на краткия период на пробовземане. Показателите HLPI, TB, BTS и ABI са 

индикативни за умерено състояние, ВГИ за лошо, PCya за много лошо, а Chl a и Sd съответно за 

отлично и добро (Приложение 1). 

Отново е необходимо да се отбележи, че краткият период за мониториране по БЕК 

фитопланктон не позволява резултатите от него да послужат като стабилна основа за 

определяне на ЕП по този биологичен елемент за качество. През голяма част от периода на 

изследването в язовир Жребчево доминират представителите на Cyanoprokaryota, като 

процентното им участие в общата биомаса на фитопланктона в повечето случаи е между 29 и 

76%. Почти всички от приложените метрики на класификационната система показват умерен 

екологичен потенциал. По време на проучването са идентифицирани цъфтежи от I и II степен  

на потенциално токсичния Aphanizomenon flos-aquae, както и на пирофитовияCeratium 

hirundinella.  

Язовир Кърджали 

По време на първото пробонабиране на пункта при опашката на язовир Кърджали доминират 

кремъчната Fragilaria crotonensis (37.4%), стрептофитовиятClosterium aciculare (27.9%) и 

зелената Pandorina morum (10.8%). Общият дял в биомасата на цианопрокариотите е 11.6%. 

Установен е цъфтеж от II степен на кремъчната Fragilaria crotonensis. В средната част на 

язовира най-масови са представителите на Bacillariophyta Fragilaria crotonensis (49.95%) и 

Aulacoseira granulata (14.1%), както и зелената Pandorina morum (18.2%). Отново е констатиран 

цъфтеж II степен на Fragilaria crotonensis.Делът на цианопрокариотите е 8.93% от общата 

биомаса. Подобна е ситуацията на пункта при стената, където кремъчните Fragilaria 

crotonensis (41.7%) и Aulacoseira granulata (12.6%), стрептофитовитя Closterium aciculare 

(14.4%),както и синьо-зелената Pseudanabaena catenata (12.4%) са най-масови по численост, а 

установеният цъфтеж от втора степен отново е на Fragilaria crotonensis (Приложение 1). 

При второто вземане на проби от язовир Кърджали при пункта на опашката доминантни по 

численост са пирофитовия Ceratium hirundinella (30.5%), кремъчнатаFragilaria crotonensis 

(22.3%) и синьо-зеленият потенциален продуцент на токсини Microcystis aeruginosa (16.8%). 

Отчетените цъфтежи на последните три вида са от I степен, а процентът на 

цианопрокариотите от общата биомаса е 16.8%. При пункта в средата на язовир Кърджали 

най-масови са стрептофитовият Staurastrum pingue var. planctonicum (66.8%), пирофитовият 

Ceratium hirundinella (13.9%) и зеленият Sphaerocystis planctonica(9.5%). Не са идентифицирани 

представители на Cyanoprokaryota с принос към общата биомаса. При язовирната стена 

доминират Staurastrum pingue var. planctonicum (46%), Sphaerocystis planctonica(31.6%) и 
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Fragilaria crotonensis (18.5%). Процентът на цианопрокариотите от общата биомаса е 1.52%, а 

цъфтежи на потенциално токсични видове не са установени (Приложение 1). 

 На станцията при опашката на язовир Кърджали при третото набиране на проби доминират 

представителят на Pyrrhophyta Ceratium hirundinella (60%)и стертофитовият Staurastrum pingue 

var. planctonicum (26.8%). Идентифициран е цъфтеж от II степен на тези видове, а процентът на 

цианопрокариотите от общата биомаса е 0.66%. Подобна е картината за същия период на 

пункта в средата на язовира, където отново най-масови и с II степен на цъфтеж са Ceratium 

hirundinella (52.7%)и Staurastrum pingue var. planctonicum (33.9%), а цианопрокариотите 

съставляват 0.93% от биомасата. При язовирната стена доминират Staurastrum pingue var. 

planctonicum (73.3%) с цъфтеж от II степен и от I степен за кремъчната Fragilaria crotonensis 

(20.9%, Приложение 1). 

Оценка на екологичното състояние/потенциал по БЕК Фитопланктон на язовир Кърджали.  

Общо за периода на мониторинг средните стойности на приложените метрики за оценка по 

БЕК фитопланктон определят екологичното състояние/потенциал на язовир Кърджали като 

умерен. Метриките ВГИ, TB, BTS и ABI показват умерено състояние, Chl a, Sd и PCya  добро, а 

HLPI  лошо състояние. Според средните стойности на показателите по пунктове язовир 

Кърджали на станцията при опашката ЕП е лош, в средата и при стената умерен. На пункта при 

опашката на язовира метриките HLPI, TB, Sd и ABI определят лошо състояние, а ВГИ, Chl a и BTS 

умерено. В средната част на язовира показателите ВГИ, HLPI, TB, и ABI показват умерено 

състояние, а Chl a, Sd, BTS и PCya добро. На станцията при стената на язовира всички метрики 

по БЕК фитопланктон с изключение на  Sd и PCya,които са в добро състояние са индикативни 

за умерен ЕП (Приложение 1). 

Резултатите от предишни проучвания на язовир Кърджали по БЕК фитопланктон са отразени в 

Приложение 1. През 2009 г. екологичният потенциал по фитопланктон е определен като 

отличен. Отличен ЕП показват метриките TB, BTS и ABI, а добър по ВГИ и PCya. През 2015 г. 

състоянието на язовира е определено като добро/отлично. Индикативни за добър ЕП са TB, Sd 

и ABI, отличен Chl a, PCya и BTS, а ВГИ за умерен. През 2017 г. екологичното състояние по БЕК 

фитопланктон е определено като добро/умерено. Според TB, Chl a и SD ЕП е добър, ВГИ, BTS и 

ABI определят умерено,  а PCya лошо състояние. Средните нива на метриките през 2018 г. 

определят екологичното състояние на язовир Кърджали като умерено. Метриките ВГИ, TB, BTS 

и ABI индикират умерен екологичен потенциал, Chl a, Sd и PCya като умерен, а HLPI  като лош 

(Приложение 1).  

Краткия период на проучването в язовир Кърджали не позволява да се направи точна оценка 

на ЕП по БЕК фитопланктон. Периодът на пробовземането се припокрива с сезона, при който 

състоянието по фитопланктона в язовирите обикновено е най-лошото през годината. При 

анализа на метриките се установява влошаване на състоянието в опашната част на язовира в 

сравнение с лимничната част. Анализът на данните от предходни години показват тенденция 

към слабо влошаване на ЕП, което по-ясно се откроява през 2017 и 2018 г. (Приложение 1). 
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Язовир Пясъчник 

При първото вземане на проби в опашната част на язовир Пясъчник доминират кремъчните 

Fragilaria crotonensis (33%), Aulacoseira granulata (31%), цианопрокариотите  Cuspidothrix 

ussaczevii(7%) и Dolichospermum spiroides (6.6%) и зелената Pandorina morum (6.4%). Установен 

е цъфтеж от II степен на двата най-масови кремъчни вида. Цианопрокариотите заемат 13.6% 

от общата фитопланктонна биомаса. На станцията при стената отново Fragilaria 

crotonensis(45.3%) иAulacoseira granulata (15.9%) доминират по численост с цъфтежи 

съответно от II и I степен, а субдоминантни са цианопрокариотите Dolichospermum spiroides 

(12.4%) и Cuspidothrix ussaczevii(6.3%). Общият дял на представителите на Cyanoprokaryota 

достига да 18.7% от общата биомаса на фитопланктона (Приложение 1).  

При второто пробонабиране в опашката на язовира са отчетени цъфтежи от II степен на синьо-

зеления Dolichospermum spiroides(61.2%) и пирофитовия Ceratium hirundinella (28.9%). На 

станцията в близост до язовирната стена биомасата на цианопрокариота Dolichospermum 

spiroides е 7.3%, докато дела на пирофитовото водорасло Ceratium hirundinella (цъфтеж от II 

степен) достига до 83.5% от тоталната биомаса на фитопланктона. Приносът на 

цианопрокариотите към биомасата при опашката на язовира е 61.2% а на станцията при 

стената 7.3% (Приложение 1).  

В опашната част на язовир Пясъчник при третото вземане на проби най-обилна е кремъчната 

Fragilaria crotonensis (50.4%), Ceratium hirundinella (29.8%),както и  еугленовиятTrachelomonas 

planctonica (9.2%). Констатирани са цъфтежи от II и I степен съответно на Fragilaria crotonensis 

иCeratium hirundinella. При язовирната стена не е установена съществена промяна относно 

доминатните видове, като отново най-обилни са  Fragilaria crotonensis (61.6%) и Ceratium 

hirundinella (27.9%), като процентът на цианопрокариотите спрямо общата биомаса е 0.13%. 

Отчетени са цъфтежи от II степен на двата най-масови видове (Приложение 1).  

 

Оценка на екологичното състояние/потенциал по БЕК Фитопланктон на язовир Пясъчник. 

Средните стойности на метриките от класификационната система по БЕК фитопланктон в 

язовир Пясъчник определят екологичното му състояние/потенциал като умерен. Всички 

проучвани показатели с изключение на Chl a, PCya и BTS са показателни за умерено 

екологично състояние, а споменатите като изключения метрики определят съответно добър, 

лош и добър ЕП. Средните стойности на проучваните метрики по пунктовете за 

пробонабиране определят състоянието при опашката на язовира като умерено. Отново всички 

показатели с изключение на Chl a и PCya, (които са свидетелство за добро и лошо състояние) 

са индикативни за умерено състояние Състоянието при стената на язовира отново е умерено с 

изключение на Chl a, PCya и BTS, които с а с ДЕП (Приложение 1).  

  Резултатите от предишни проучвания на язовир Пясъчник по БЕК фитопланктон са отразени в 

Приложение 1. През 2009 г. според метриките по БЕК фитопланктон язовир Пясъчник се 

класифицира като водоем с отличносъстояние. Отлично по ВГИ и  PCya и добро по TB. Данните 
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от мониторинга, проведен през 2017 г. определят екологичното състояние на язовира като 

умерено по БЕК фитопланктон. Метриките ВГИ, Sd, BTS и ABI индикират умерен ЕП, а HLPI, TB и 

Chl aопределятДЕП. През 2018 г. средните стойности на метриките за анализ по БЕК 

фитопланктон определят умерено състояние на язовир Пясъчник за периода на проучването. 

Всички показатели с изключение на Chl a, PCya и BTS (съответно добро/лошо/добро) показват 

умерено екологично състояние на язовира по БЕК фитопланктон (Приложение 1). 

Заключение  

Краткият период през който е осъществен настоящия мониторинг по БЕК фитопланктон не 

позволява данните от него да послужат за достоверно определяне на екологичния потенциал 

по тази метрика. Обикновено в края на летния сезон в много от случаите екологичното 

състояние по фитопланктона е близко до най-лошото, което се потвърждава от данните за 

последните две години в някои от изследваните язовири. В повечето от пробите състоянието 

по ВГИ, не определя достатъчно точно екологичното състояние поради това, че включените в 

индекса представители на Cryptophyta и Chrysophyta в повечето от пробите при настоящото 

проучване не са идентифицирани, докато водорасли от отделите Streptophyta и Euglenophyta, 

които не намират приложение в същата метрика в много от случаите имат сравнително висок 

процентен дял в общата биомаса и остават извън оценката по този показател от 

класификационната система. Що се касае до Унгарския езерен фитопланктонен индекс HLPI, 

(базиран на функционалната класификация на фитоплантона, включващ комбинирания Q 

индекс предложен от Padisak et al., 2006), изчисляването му в настоящия мониторингов 

период показва сравнително стабилни и слабо вариращи стойности. Наред с товаобаче е 

нужно да се спомене, че индексът е разработен за специфичните унгарски условия. Авторите 

на индекса посочват условията и типа на водоемите при които той е приложим и съветват 

използването на метрики, съобразени с специфичните условия на всяка страна. Остава и 

въпросът за включения в HLPI така наречен F-фактор и числените стойности, които има той за 

всяка функционална група от фитопланктона, съобразена с типа и индивидуалните особености 

на всеки изследван водоем. Евентуалното му приложение в бъдещите програми по 

мониторинг според нас би могло да стане във вариант максимално близък до специфичните 

условия в нашите водоеми, и след точен анализ за това кога и при какви случаи може да бъде 

използван и съответно такива, при които е неприложим.  

 

8.2. БЕК Макрозообентос 

През м. октомври 2018 г. е извършено 1 пробонабиране (Експедиция № 2) на 

макрозообентосни организми от яз. Пясъчник, яз.Копринка, яз.Жребчево и яз. Кърджали, 

съгласно техническото задание. Пробонабирането следва описаната по-горе методология. 

Вземането на пробите е извършено само в литоралната зона на язовирите, следвайки мулти-

хабитатния метод. 

Пунктовете на пробонабиране на БЕК Макрозообентос са със следната характеристика: 

 Яз. Пясъчник 
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Изследван субстрат: едър чакъл; пясък; камъни; тиня 

Изследван трансект: 10 m по дължина на литоралната зона, в близост до опашката на 

язовира. 

 

 
Фиг. 4. Общ изглед на пункт на пробовземане от яз. Копринка 

 

 Яз. Копринка 

Изследван субстрат: тиня (пункт 1); едър чакъл и камъни (пункт 2) 

Изследван трансект: 5m по дължина на литоралната зона в близост до садково 

стопанство и 5m по дължина на литоралната зона в близост до опашката. 

Поради липса на достатъчно микрохабитати при първата точка на пробонабиране е 

извършено пробонабиране и от втори пункт. 

 

 
Фиг.5. Общ изглед на пункт 1 на пробонабиране от яз. Копринка 

 

  Яз.Жребчево 

Изследван субстрат: едър чакъл; камъни 

Изследван трансект: 10 m по дължина на литоралната зона на язовира 
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Фиг.6. Общ изглед на пункта на пробонабиране от яз.Жребчево 

 

 Яз. Кърджали 

Изследван субстрат: пясък и едър чакъл (пункт 1); тиня, пясък и камъни (пункт 2); тиня и 

едър чакъл (пункт 3). 

Изследван трансект: На всеки пункт са изследвани 5 m по дължина на литоралната зона 

на язовира. 

Поради липса на достатъчно микрохабитати при първата точка на пробонабиране е 

извършено пробонабиране и от още два пункта. И трите точки на пробовземане се намират по 

дължината на брега в литоралната зона на яз. Кърджали. 

 

 
 

Резултати за оценка на екологичното състояние на изследваните язовири на база Унгарски 

мултиметричен индекс (HMMI-lakes) 

Изчислението на стойностите е извършено по формулата: 

 

 

 
3

_
BMWPdiversityfamily

EQREQREQR
lakeHMMI
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Където:  
EQR familyсе определя от Number of families  
EQR diversity се определя от индекса на Shannon-Wiener  
EQR BMWPсе определя от стойността на индекса BMWP 

 

За пресмятане на трите отделни параметъра (EQR family, EQR diversity, EQR BMWP) е 

използвана програмата ASTERICS (https://www.asterics.eu/index.php?id=88). За крайните 

сметки (HMMI индекс) е използван EXEL. 

Обхвати на EQR за отделните индекси 

Използвани са следните обхвати, така, както е посочено в Varbiro G., J.  Bohmer, G. Chiriac, G. 

Wolfram. 2016. EC-GIG Natural Lakes Intercalibration Exercise – Milestone 6 Report, Biological 

Quality Element: Benthic Fauna.  

индекс МЕП ДЕП УЕП ЛЕП EQR 
N family 24 18 10 6 y = 0,0318x + 0,039 

SW diversity 3,12 2,92 2,29 1,18 y = 0,2814x - 0,1698 

BMWP 82 55 34 12 y= 0,0086x + 0,1052 

 

Обхватите за EQR са както следва:  

индекс МЕП ДЕП УЕП ЛЕП МЛЕП 
EQR family 1-0.81 0.80-0.61 0.61-0.33 0.33-0.21 0.20-0 

EQR diversity 1-0.81 0.80-0.75 0.74-0.60 0.59-0.31 0.30-0 

EQR BMWP 1-0.81 0.80-0.55 0.54-0.34 0.33-0.13 0.12-0 

HMMI  1-0.81 0.80-0.61 0.60-0.41 0.40-0.21 0.20-0 

 

Резултати 2018 г. 

 Индекс no fam H' BMWP HMMI Бележки 

язовир Жребчево Лош ЕП. В тази проба са открити много малък брой 
видове, съчетано с ниска численост на всеки вид. 
Вероятно на тази оценка повлияват и по-
неблагоприятните условия, без това да се дължи на 
замърсяване: колебания във водоното ниво (?), 
неподходящ дънен субстрат и др. Открит е и инвазивен 
вид (L. benedeni), който може непряко да повлиява върху 
състоянието / потенциала на язовира. 

Metric 7 1,456 28 -- 

EQR 0,26 0,24 0,35 0,28 

язовир Копринка Много лош  ЕП. Тук ниската стойност се повлиява и от 
малкият брой видове, намерени в пробата. Така 
стойността на видовото разнообразие е ниска и съотв. 
HMMI сваля своята стойност. Вероятно оценката чрез 
HMMI е адекватна, имайки предвид, че в пробата почти 
цялата численост се дължи на Oligochaeta и Chironomidae 
– индикатори за органично натоварване и / или 
затиняване. Сравнено с яз. Кърджали, тук имаме няколко 
вида повече и в рамките на този „МнЛЕП“ стойността на 
HMMI все пак е по-висока и гранична между ЛЕП и 
МнЛЕП. 

Metric 6 0,801 23 -- 

EQR 0,23 0,06 0,30 0,20 

язовир Кърджали Много лош  ЕП. Тук ниската стойност се повлиява и от 

https://www.asterics.eu/index.php?id=88
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Metric 4 0,787 16 -- малкият брой видове, намерени в пробата. Така 
стойността на видовото разнообразие е ниска и съотв. 
HMMI сваля своята стойност. Вероятно оценката чрез 
HMMI е адекватна, имайки предвид, че в пробата почти 
цялата численост се дължи на Oligochaeta и Chironomidae 
– индикатори за органично натоварване и / или 
затиняване. EQR 0,17 0,05 0,24 0,15 

язовир Пясъчник Лош ЕП. Този язовир, сравнен с останалите, има най-
много установени видове макрозообентос (12 таксона). 
Въпреки това, видовото разнообразие не е високо, 
повечето са в единични индивиди. Индексът HMMI има 
стойност, която е в горната граница на обвата за „ЛЕП“, 
т.е. приближава се към „УЕП“.  

Metric 11 1,587 42 -- 

EQR 0,39 0,28 0,47 0,38 

 
 
Използване на други метрики 
 
Въпреки, че в Наредба Н4 не са разписани метрики за оценка на ЕП чрез БЕК 

„макрозообентос“, в някои разработки сме използвали модифицирания вариант на 

Ирландски биотичен индекс (Чешмеджиев, Варадинова, 2013), който рутинно се използва за 

речни течения. Крайната оценка и обхватите са взаимствани от речните типове, които най-

близо се характеризират до езерна / язовирна екосистема – долните течения на големите 

реки. Въпреки разликата в хидроморфологичните условия, в езерните / язовирните типове и в 

долните речни течения могат да се открият голям брой общи видове – дънни охлюви, речни 

или блатни миди, хетероптери, колеоптери и др. Такъв подход е използван и в единствената 

научна разработка у нас – сравнение на трофността и екологичния потенциал на 8 низинни 

язовира чрез Биотичен индекс (БИ) и общ брой таксони (ОБТ) по биотичен индекс (Subeva et 

al. 2018). Резултатите показват, че е възможно тези индекси да се прилагат и за езера / 

язовири. 

Биотичен индекс ОБТ индекс Оценка Коментар 

язовир Жребчево 

2 5 лош Ниската оценка е съответстваща на малкото 
организми, намерени в пробата. 

язовир Копринка 

2--3 6 умерен Основната част от намерените видове са 
малочислени, само Chironomidae доминират.  

язовир Кърджали 

2 4 лош Ниската оценка е съответстваща на малкото 
организми, намерени в пробата.  

язовир Пясъчник 

3 11 умерен Въпреки относително големия брой таксони, в 
пробата са установени предимно видове, 
характерни за по-еутрофизирани водоеми. В 
рамките на умерения потенциал, биотичния 
индекс има по-висока стойност, сравнено с яз. 
Копринка. 

 

 



Пилотно адаптиране на системата за оценка на екологичен потенциал при язовири 

 

ДЗЗД “ЕКОЛОГИЧЕН ПОТЕНЦИАЛ” 
адрес: гр. София, бул. България 51В, офис 7, тел. 0888 351 322, е-mail: alpheusbg@gmail.com 125 

 

Резултати от предходни години 
 
Данните от мониторинга на БЕК МЗБ от предходните години, предоставени от БД ИБР са 
следните: 
 

Код на МП Код ВТ 2017 Басейн Тип ВТ Пункт 
2009 2011 

МЗБ 
EQR   

МЗБ 
EQR   

BG3MA00545MS0640 BG3MA500L119 Марица 

L15 големи 
равнни плитки 

до средно 
дълбоки 

яз.Пясъчник 
1 

МЕП  

BG3TU00955MS0340 BG3TU900L047 Тунджа 
L11 големи 

дълбоки 

яз.Копринка - 
опашка   

0,6 
Умерен 

ЕП 

яз.Копринка - 
садки     

яз.Копринка-
стена 

1 
МЕП   

BG3TU00077MS0220 BG3TU700L036 Тунджа 
L11 големи 

дълбоки 

яз.Жребчево-
опашка    

0,9 
ДЕП 

яз.Жребчево-
стена  

0,98 
МЕП   

BG3AR00055MS0200 BG3AR570L021 Арда 
L11 големи 

дълбоки 

яз. Кърджали - 
опашка          

яз. Кърджали - 
остров          

яз. Кърджали - 
садки          

яз. Кърджали - 
стена      

0,4 
Умерен 

ЕП   

 
 
Коментари и заключения: 
 

 Сравняването на резултатите от изследванията на четирите язовира, от прилагането на 

HMMI (унгарски индекс) и от предложените от нас индекси БИ и ОБТ (в обхвати за 

долни течения за реки) ни дава възможност да направим следните изводи: Унгарският 

индекс дава по-лоша оценка, при сравняване на язовирите един с друг. Оценката може 

да се разминава с тази, извършена по БИ. Вероятна причина е фактът, че в 

изчисляването на Унгарския индекс силно влияние върху стойностите дава както 

числеността, така и видовото разнообразие. Нормално е да се очаква, че в язовирите 

от изследваните типове ще има нисък брой индивиди и ниско разнообразие, без това 

да се дължи непременно на влошаване в екологичния потенциал. 

 Биотичният индекс вероятно е по-приемлив за бъдещо използване за язовири. 
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Причината е, че той не се влияе толкова от числеността на отделните видове, която по 

естествени причини може да е ниска. Разбира се, такова предположение следва да се 

докаже с голям брой повторения, извършени за многогодишен период на достатъчно и 

различни по типология язовири. От друга страна обаче, за прилагането на БИ у нас има 

известен опит и съществува научно изследване, а използването на Унгарски индекс е 

извършено само в една разработка, във водоем, който е доста по различен от 

изследваните язовири (езеро Сребърна). Това ни два основание да приемем за по-

достоверна оценката, извършена по БИ. 

 Резултатите контрастират с мониторинговите данни от предходните години, за което 

вероятно допринася както разликата в използваната методика, така и периода на 

пробовземане и моментното състояние на язовирите през м. септември 2018 - много 

ниско водно ниво. 

 Приемаме, че хидроморфологичните нарушения, свързани с основното 

предназначение на водния обект и неговото категоризиране като СМВТ имат 

значително въздействия върху макрозообентоса. Фактори, силно влиящи върху 

видовия състав и числеността на макрозообентоса, а оттам и върху крайните оценки са: 

промяната в типа субстрат, липсата на крайбрежни и литорални растения, рязката 

смяна на водните нива. Голяма част от дънните безгръбначни са строго асоциирани 

към даден тип субстрат – напр. блатни миди (Unionidae) към тинесто дъно, ларви на 

насекоми към каменист субстрат и водни растения (Odonata, Ephemeroptera). 

Макрозообентосът е представен от много бавно подвижни или закрепени към 

субстрата организми и по-бързата промяна във водните нива действа негативно върху 

тях- те не могат да мигрират в дълбочина. 

 Еднократното извършено пробонабиране не може да се приеме за представително и 

не може да се извърши научно обосновано определяне на стойностите за ДЕП. Може 

да се приеме, че в резултат от изследванията ще се предложат съответните обхвати, 

без статистическа обосновка, а в бъдещи проучвания скалите ще се верифицират. 

 Коментари по отношение на възможните смекчаващи мерки: 

- Възстановяване на плитководните местообитания ще има най-добър ефект 

върху МЗБ. Ако това се съчетае с възстановяване на водна растителност, това ще 

вдигне разнообразието; 

- Опазване / възстановяване на субстрат, близък до естествения е важна мярка за 

МЗБ: песъкливият субстрат е най-неблагоприятен. Ако той преобладава, може 

да се обособят зони с насипан едър субстрат (острови, подводни купове). 

- Обособяване на участъци с по-малък наклон на брега може да има и негативен 

ефект за МЗБ, ако е съчетано с резки промени във водното ниво: 

бавноподвижните организми (миди) няма да имат време да мигрират в 

дълбокото. 
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- Оставянето/ фиксиране на струпвания на дървесина, ако са във водата, може да 

има положителен ефект върху МЗБ. 

- Стабилизирането на водното ниво в заливи и разливи (напр. чрез преграждащи 

структури) може да осигури временни местообитания при краткотрайни 

понижения на нивото. 

- Относно управлението на водното ниво в язовира, освен самите изменения, по-

важно е да няма рязка промяна, рязко сваляне на нивото. Ако това става бавно, 

МЗБ ще имат време за миграция. 

- Екологично оптимизиране на улова и контрол върху зарибяването 

(сертифицирано зарибяване) имат значение за превенция на 

разпространението на инвазивни видове. Зарибяването е една от основните 

причини в световен мащаб за пренасяне на инвазивни видове водни организми. 

- При конструкцията на рибните проходи да се използва естествено покритие – 

камъни, чакъл.Това може да подпомогне естествената миграция на водни 

безгръбначни. 

 

 

8.3. БЕК Макрофити 

Определянето на БЕК макрофити е извършено 1 път в периода м. септември – м. октомври и 
съвпада с едно от пробонабиранията за определяне на БЕК фитопланктон, ХЕК и 
микробиология. 
 
Обследването и анализът следват методологиятаописана по-горе (т. 5.3). Пробонабирането на 
макрофитите, в това число и на бреговата растителност е провеено в трансекти, които 
започват от брега и навлизат навътре в езерото/язовира (Гечева и др., 2013). 
 
Резултати: 

ВТ тип РИ EQR забележка 

Яз. 

Копринка 

L11 
Големи 
дълбоки 
язовири  
 

Липсва водна 

растителност 

 Няма подходящи хидроморфологични 

условия за развитие на водна 

растителност.  

Яз. 

Кърджали 

L11 
Големи 
дълбоки 
язовири  
 

Липсва водна 

растителност 

 Няма подходящи хидроморфологични 

условия за развитие на водна 

растителност. 

Яз. L11 
Големи 

-3,45 0,483 Определеният ЕП касае първия 
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Жребчево дълбоки 
язовири  

 

трансект, в зоната до садковото 

стопанство. В останалата част на 

язовира не бе регистрирана водна 

растителност.  

Яз. 

Пясъчник 

L15 
Големи 
равнинни 
язовири  

 

-60,26 0,199 В първите два трансекта ЕП е оценен 

като умерен. Влошаването е в посока 

към опашката.  

 
Анализ на резултатите и коментари: 
 
Анализът е представен по типове ВТ. 
 

 Тип L11 Големи дълбоки язовири 
 

Към тип L11 принадлежат три от четирите изследвани СМВТ: яз. Кърджали (макс 
дълбочина 96 m), яз. Копринка (макс дълбочина 43 m) и яз. Жребчево (макс дълбочина 48 
m). Подлежат на водовземане за производство на електроенергия, напояване и се 
отглеждат аквакултури.Характеризират се с резки флуктуации (> 10 m увеличение през 
пролетта/около 10 m понижение през лятото) във водното ниво. Отнетите водни 
количества създават специфични условия, при които макрофити не се развиват. Считаме, 
че високите нива през пролетта подтискат развитието на потопените видове. Липсата на 
макрофити по приложената утвърдена методика се оценя като много лош ЕП. Следва да се 
има предвид, че липсата на макрофити може да има отражение и към загубата на 
потенциал на язовира за отглеждане на аквакултури.  
 
В яз. Жребчево е установено съобщество от водни растения с доминант от групата на 
толерантните видове (Myriophyllum spicatum). На тази база и използвайки действащата 
класификационна система, съгл. Наредба Н-4, може да се направи оценката, че Яз. 
Жребчево е в умерен ЕП (на базата на един трансект).  
 
Предложения за смекчаващи мерки от значение за макрофитите: 

 Флуктуация на годишното водно ниво и период: 2 m с продължителност не повече от 2 
месеца (касае вегетационния сезон, т.е. ориентировъчно от м. април до м. септември); 

 Управление и възстановяване на брегови и плитководни местообитания; 

 Обособяване на участъци с по-малък наклон на брега; 

 Опазване/възстановяване на субстрат, близък до естествения; 

 Стабилизиране на водното ниво в заливи и разливи (напр. чрез преграждащи 
структури); 

 Ограничаване втока на ОВ; 

 Проучвания върху капацитета за отглеждане на аквакултури за всеки язовир и 
определяне на максимален капацитет. 

 
 Тип L15 - Големи равнинни язовири 
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Към тип L15принадлежи един от четирите изследвани СМВТ: яз. Пясъчник, максимална 
дълбочина 39 m. Стопанско ползване: за напояване.  
 
Оценката по БЕК Макрофити е лош потенциал, който е резултат от присъствие на таксони 
от групите на толерантните и индикаторите за деградация (група В и С) със сходно обилие, 
към опашката с доминиране на група С.  
 
Предложения за смекчаващи мерки от значение за макрофитите: 

 Опазване/възстановяване на субстрат, близък до естествения (пясък и пясъчна тиня); 

 Управление и възстановяване на брегови и плитководни местообитания; 

 Ограничаване втока на ОВ; 

 Ограничаване на дифузното замърсяване. 
 
Заключения и препоръки: 
 
Оценка на съответствието на ДЕП за посочените биологични елементи: 
 
Съгласно "подхода Прага", ДЕП e съответстващ на тези БЕК и ФХ елементи за качество, които 
са повлияни от модификациите на ВТ в такава степен, че не могат да постигнат ДЕП без да 
бъдат взети мерки, които от своя страна няма да имат значим отрицателен ефект върху 
околната среда или върху стопанското ползване на ВТ, за което то е създадено.  
 
В тип L11 БЕК Макрофити са повлиян БЕК, който не може да постигне ДЕП без да бъдат взети 
мерки. Основната мярка е поддържането на определен диапазон на флутуацията на водното 
ниво (±2 m) , която обаче следва да се прецени дали ще има отрицателен ефект върху 
стопанското ползване.  
 
В случай, че тази мярка не може да бъде приложена се приема, че стойностите при ДЕП за 
макрофити трябва да съответстват на ДЕС преди хидроморфологичните модификации.– не е 
така! 
 
Предложение за адаптиране на класификационната система за оценка на екологичен 
потенциал по БЕК: 
 
Въз основа на данните от края на вегетационния сезон през 2018 г. за три язовира от тип L11 и 
един язовир от тип L15 не може за бъде направено научно обсновано предложение за 
адаптиране на КС за БЕК Макрофити. Следва да се има предвид, че същесствуващата 
класификационна система включва и тип L14. 
 
Предложение за „смекчаващи” мерки за максимално ограничаване на негативния ефект от 
стопанското ползване на силномодифицираните водни тела, без да се нанасят значими щети 
върху стопанската дейност: 
 
Като първичен продуцент макрофитите повлияват структурно и функционално водните 
екосистеми. Тяхното разпространение се контролира главно от дълбочината на водата. В 
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посока от брега на язовира в дълбочина, доминират последователно хелофити (до 1 m 
дълбочина), плаващи (в сублиторала до <5 m) и потопени макрофити (в общия случай до 6 m). 
Дълбочината в язовирите, особено в тези, използвани за електроенергия, е динамичен 
фактор. Считаме, че е необходимо да се поддържат 2 показателя в определени граници:  

 Прогнозна флуктуация на годишното водно ниво и период: 2 m с продължителност не 
повече от 2 месеца. 

 Флуктуация за период от 10 години: не повече от 6 m. 
 

 

8.4. БЕК Риби 

Яз. „Копринка“ 

Видовият състав на рибите в язовира по литературни данни, данни от проект „Fish farming“ 

(2015) и протоколи за изследвания, представени от БД ИБР на базата на улов с хрилни мрежи, 

гриб и електроулов (2009, 2011) е посочен на Таблица 1. 

Таблица 1. Видов състав на ихтиофауната в яз. „Копринка“ 

№ Вид По данни на 
БД ИБР (2009, 

2011) 

По данни от проекта 
„Fish farming“ 

(2015) 

Настоящо 
изследване 

(2018) 

1 Alburnus alburnus + + - 

2 Scardinius erythrophthalmus + + - 

3 Carassius gibelio + + + 

4 Squalius orpheus + - - 

5 Vimbamelanops + - - 

6 Rutilus rutilus + - + 

7 Perca fluviatilis + + + 

8 Sander lucioperca + + + 

9 Lepomis gibbosus + + - 

10 Gymnocephalus cernuus + - - 

11 Cobitis strumicae + - - 

12 Proterorhinus semilunaris + - - 

13 Cyprinus carpio + + - 

14 Esox lucius + - - 

15 Abramis brama - + + 

16* Chondrostoma vardarense - - - 
*Посочен от Kenderov et al. (2014) по данни на Dimitrov and Lyudskanova (1967). 

Kenderov et al. (2014) съобщават за 14 вида риби, установени в яз. „Копринка“(2009-2011 г), от 

които  6 вида бентосоядни, 5 вида всеядни, 1 планктонояден вид и 2 вида хищници, 

представители на семействата Cyprinidae, Centrarchidae, Percidae, Cobitidae, Esocidae. За 

доминантен вид в литоралната зона авторите посочват бабушката Rutilusrutilus. 
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При разработването на проект „Fish farming“ във водоема са установени 8 вида риби, а по 

данни на БД ИБР се посочват улови на 14 вида, сред които и някои редки видове като: 

Gymnocephalus cernuus, Cobitis strumicae, Proterorhinus semilunaris, установени чрез 

електрориболовител. 

При настоящото еднократно изследване в определения за улов район - опашката на язовира, 

с хрилни мрежи са уловени 5 вида риби (общо 27 броя), които са представители на две 

семейства - Костурови (Percidae) и Шаранови (Cyprinidae):  

1. Бяла риба (Sander lucioperca) - хищник; 

2. Костур (Percafluviatilis) - всеяден вид; 

3. Платика (Abramis brama) - бентосояден вид; 

4. Каракуда (Carasius gibelio) - всеяден вид; 

5. Бабушка (Rutilus rutilus) - бентосояден вид.  

От установените видове най-голям е броят на бабушките - 14, следвани от този на каракудата 

и платиката по 4. Общо биомасата на уловените риби е 9.437 kg. ЕРУ (на базата на 100 m2за 

период от 1h е  0.131 kg. ЕРУ за относителната численост на всички видове е 0.375 бр. 

Доминантен вид в изследваното водно тяло, както по отношение на броя риби, така и по 

биомаса е бабушката (Rutilus rutilus), съответно с 51.7% и 35.7% участие. Същото се отнася и за 

абсолютната доминантност - този вид е първи с 43.7% (Фиг. 1). Това потвърждава резултатите 

на Kenderov et al. (2014), които също посочват бабушката като доминантен вид в яз. 

„Копринка“, за разлика от данните на Dimitrov и Lyudskanova (1967), които преди повече от 50 

г. съобщават, че при тяхното изследване в около 70% от уловите доминира шаранът. 

 

Фиг.1. Доминантност по видове (в %) в яз. „Копринка” 

По отношение на размерите при бабушките преобладава размерната група 26-30 cm - 7 бр. 

При каракудата 3 бр. са в размерна група 21-25 cm, а при платиката най-голям е броят на 

рибите в размерна група 36-40 cm - 3 бр. 

С винтерите е уловена само една риба - каракуда (Carasius gibelio)с тегло 16 g и цяла дължина 

10 cm. 
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В язовира се извършва рибовъдна дейност, но при проведения еднократен улов видове риби, 

обект на садково отглеждане не са установени. Въпреки това, анкетни данни с риболовци 

показват, че има случаи на уловени сомове, шарани и дори есетрови риби, които се отглеждат 

в садките.  

В яз. „Копринка“ ихтиофауната е формирана основно от езерни и езерно-речни видове риби, 

произхождащи от р. Тунджа и типични за водоеми с характеристиките на този язовир, като 

най-добре са представени шарановите риби, но определено присъствие имат и бялата риба и 

костура. 

Яз. „Пясъчник“ 

По данни на БД ИБР при проведени улови в язовира са установени 12 вида риби чрез 

използването на хрилни мрежи, гриб и електроуловител, в т.ч. и някои дребни по размер 

редки видове като Cobitis strumicae и Rhodeus amarus. Видовият състав на рибите в язовира от 

протоколи за изследвания, представени от БД ИБР и от изследването по този проект е посочен 

на Таблица 2. 

Таблица 2. Видов  състав на ихтиофауната в яз. „Пясъчник“ 

№ Вид По данни на 
БДИБР 

(2009, 2011) 

Настоящо 
изследване 

(2018) 

1 Alburnus alburnus + - 

2 Carassius gibelio + + 

3 Cyprinus carpio + + 

4 Hypophthalmichthysmolitrix + - 

5 Rhodeusamarus + - 

6 Rutilusrutilus + + 

7 Scardiniuserythrophthalmus + - 

8 Silurus glanis + - 

9 Cobitisstrumicae + - 

10 Lepomisgibbosus + + 

11 Sander lucioperca + + 

12 Perca fluviatilis + + 

13 Vimba meldnops - + 
 

При настоящето изследване на базата на проведен един уловса установени следните 7 вида 

риби, представители на трисемейства - Костурови (Percidae), Шаранови (Cyprinidae) и 

Слънчеви риби (Centrarchidae): 

1. Бяла риба (Sander lucioperca)- хищен вид; 

2. Костур (Perca fluviatilis)- всеяден вид; 

3. Маришки морунаш (Vimba meldnops)- бентосояден вид; 

4. Каракуда (Carasius gibelio)- всеяден вид; 
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5. Бабушка (Rutilusrutilus)- бентосояден вид;  

6. Шаран (Cyprinus carpio)- всеяден вид; 

7. Слънчева риба (Lepomisgibbosus) - бентосояден вид.  

Общият брой на уловените риби е 32. Най-голям е броят на бабушката(Rutilusrutilus) - 10 бр., 

следван от този на костура (Perca fluviatilis) - 6 бр.Общата биомаса на уловените риби е 12.602 

kg. ЕРУ на базата на 100 m2за период от 1h е 0.175kg. ЕРУ за относителната численост на 

всички видове е 0.444 бр. 

Доминантен вид в изследваното водно тяло, както по отношение на брой риби, така и по 

биомаса подобно на яз. „Копринка“ също е бабушката (Rutilus rutilus), съответно с 31.3% и 

20.7% (Фиг. 2). Същото се отнася и за абсолютната доминантност - този вид е първи с 26.0%. 

 

Фиг.2. Доминантност по видове (в %) в яз.”Пясъчник” 

По отношение на размерите при бабушката преобладава размерната група 21-25 cm - 5 бр., а 

при костура преобладават екземпляри от две размерни групи 15-20 cm и 31-35 cm, по 2 броя 

за всяка от тях. 

С винтерите е уловена само една риба - шаран (Cyprinus carpio) с тегло 25g и цяла дължина 

11cm. 

В яз. „Пясъчник“ ихтиофауната е формирана основно от езерни и езерно-речни видове риби, 

типични за водоеми с характеристиките на водни тела тип L15. В язовира не се извършва 

рибовъдна дейност. Зарибяването не влияе съществено върху рибните популации, преди 

всичко поради относително малкия брой риби, които се внасят в язовира и не се доказва 

убедително от настоящото изследване поради проведения еднократен улов.  

Язовир „Жребчево“ 

Kenderov et al. (2014) съобщават за 12 вида риби, обитаващи яз. „Жребчево“, от които 6 вида 

бентосоядни, 3 вида всеядни, 2 вида хищници и 1 вид планктоноядни, представители на 
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семейства Cyprinidae, Centrarchidae, Percidae, Cobitidae и Esocidae. Най-многобройни в уловите 

с хрилни мрежи са посочени бентосоядните видове Rutilus rutilus, Vimba melanops и всеядните 

видове Carassius gibelio и Perca fluviatilis. 

По данни на БД ИБР при улови с различни риболовни уреди - гриб, хрилни мрежи и 

електроулов, са установени  14 вида, в т.ч. рядко срещаните Gymnocephalus cernuus, Cobitis 

strumicae, Proterorhinus semilunaris. Видовете риби  в язовира по протоколи, представени от 

БД ИБР и от проведеното от нас изследване са посочени на Таблица 3. 

Таблица 3. Видов  състав на ихтиофауната в яз. „Жребчево“ 

№ Вид По данни на 
БД  

(2009, 2011) 

Настоящо 
изследване 

(2018) 

1 Abramis brama + + 

2 Alburnus alburnus + - 

3 Scardiniuserythrophthalmus + + 

4 Carassius gibelio + + 

5 Squalius orpheus + - 

6 Vimba melanops + + 

7 Rutilusrutilus + + 

8 Percafluviatilis + + 

9 Sander lucioperca + + 

10 Rhodeusamarus +  

11 Lepomisgibbosus + - 

12 Cobitis strumicae + - 

13 Proterorhinussemilunaris + - 

14 Esox lucius + - 

15 Silurus glanis - + 

16 Cyprinus carpio - + 

 

Обобщените данни по настоящия проектза двата участъка за улов на риби - към опашката и 

средата на язовира показват, че общият брой уловени риби е 80, приблизително по равен 

брой за всеки от участъците. В средната част на водоема са уловени 41 риби, а към опашката 

39, като общо са установени следните 9 вида: 

1. Бяла риба (Sander lucioperca) - хищен вид;  

2. Костур (Percafluviatilis) - всеяден вид;  

3. Платика (Abramisbrama) - бентосояден вид;  

4. Маришки морунаш (Vimbameldnops) - бентосояден вид;  

5. Каракуда (Carasius gibelio) - всеяден вид ;  

6. Европейски сом (Silurus glanis) - хищен вид;  

7. Червеноперка (Scardiniuserythrophtalmus) - бентосояден вид; 

8. Шаран (Cyprinus carpio) - всеяден вид;  
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9. Бабушка (Rutilus rutilus) - бентосояден вид.  

От посочените видове европейският сом е уловен само в района към опашната част на 

язовира, а шаранът и бабушката в средната му част. 

По отношение на числеността уловите показват доминиране на костура (Percaflufiatilis) с 25%, 

а на второ място са два вида - бялата риба (Sander lucioperca) и маришкия морунаш (Vimba 

meldnops) с по 18,8%. По отношение на биомасата, бялата риба е убедително първа с 41.0%. 

Този вид също е първи и по абсолютна доминантност с 29.9% (Фиг. 3). Като цяло хищните 

риби са представени много добре - 16 бр. или 20.0%. При най-масовия вид - костура, най-

много риби- 7 бр. са в размерната група 26-30 cm, като в същата група попадат и 7 бр. платики.  

Grupcheva et Nedeva (1999) съобщават, че при стопански улови през периода 1992-1996 г, т.е. 

преди повече от 22 г. доминира  каракудата (Carasiusgibelio) следвана от маришкия морунаш 

(Vimba meldnops.) 

Общо биомасата на уловените риби при настоящето изследване е 36.722 kg. ЕРУ на базата на 

100 m2за период от 1hе 0.259 kg. ЕРУ за относителната численост на всички видове е 0.555 бр. 

 

Фиг.3. Доминантност по видове (в %) в яз. „Жребчево” 

По отношение на размерите при бабушките преобладава размерната група 21-25 cm - 5 бр., а 

при костура преобладават екземпляри от две размерна група 15-20 cm: 2 бр. и 31-35 cm: също 

2 бр. 

С винтерите са уловени две бабушки (Rutilus rutilus)с тегло 10 и 11 g и тотална дължина 

съответно 9 и10 cm. 

В язовира действащи са две садкови стопанства като дейността им оказва в една или друга 

степен влияние върху ихтиофауната му, като понякога култивирани риби от садките 

преминават в свободното водно пространство, но поради ограничения характер на 

настоящото изследване не се доказва убедително от събрания фактически материал. 
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Яз. „Кърджали“ 

Uzunova et al. (2013) при 3 годишен период на изследване съобщават за язовир „Кърджали“ 

14 вида рибиот семействата Acipenseridae, Percidae, Centrarhidae, Ictaluridae, Siluridaeи 

Cyprinidae.Данни за видовото разнообразие на рибите в язовира се посочват от Pehlivanov 

(2000) и StefanovetTrichkova (2004), като последните автори обобщават данни за видовете 

риби в Източните Родопи, в т.ч. и за яз. „Кърджали“, като общо съобщават 15 вида, в т.ч. бял 

толстолоб (Hypophthalmichthysmolitrix), вардарски скобар (Chondrostoma vardarense), маришка 

мряна (Barbuscyclolepis). Видовият състав на рибите в яз. „Кърджали“ на базата на 

литературни данни, данните от проект „Fish farming“ и резултатите от уловите при 

проведеното от нас проучване са посочени на Таблица 4. 

Таблица 4. Видов състав на ихтиофауната в яз. „Кърджали“ 

№ Вид По Uzunova 
et al. (2013) 

От проект 
„Fish 

farming“ 

По Stefanov, 
Trichkova (2004) 

Настоящо 
изследване 

1 Cyprinus carpio + + + + 

2 Rutilusrutilus + + + + 

3 Alburnusalburnus + - + - 

4 Vimbamelanops + + + + 

5 Carasius gibelio + + + + 

6 Squaluiscephalus + - + - 

7 Chondrostomanassus + - - - 

8 Aspiusaspius + - - - 

9 Percafluviatilis + + + + 

10 Sander lucioperca + + + + 

11 Silurus glanis + - + + 

12 Ictalurus punctatus + - - - 

13 Acipenserspp. + - - - 

14 Lepomisgibbosus + + + - 

15 Scardiniuserythrophthalmus - - + - 

16 Chondrostomavardarense - - + - 

17 Barbuscyclolepis - - + - 

18 Carassius carassius - - + - 

19 Hypophthalmichthysmolitrix - - + - 

 

При настоящото изследване са установени 7 вида риби, от които 5 се срещат и в двата 

изследвани участъка. Европейският сом (Silurus glanis) е уловен само в опашната му част, а 

шаранът (Cyprinus carpio) само в средната му част, сравнително близо до садковите 

стопанства.  

Установените при проведеното изследване риби в двата района на улов са:  

1. Бяла риба (Sander lucioperca) - хищен вид;  
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2. Костур (Percafluviatilis) - всеяден вид;  

3. Маришки морунаш (Vimbameldnops) - бентосояден вид;  

4. Каракуда (Carasius gibelio) - всеяден вид; 

5. Европейски сом (Silurus glanis) - хищен вид; 

6. Бабушка(Rutilusrutilus) - бентосояден вид;  

7. Шаран (Cyprinus carpio) - всеяден вид. 

На този етап в уловите не попаднаха видове като уклей, есетрови риби, амур, толстолоб и др., 

вероятно поради тяхната рядка срещаемост. Според данни от рибари (проведена анкета с 

устни съобщения) в язовира се улавят с различен успех и есетрови риби, избягали от 

садковите стопанства.  

От общо уловени 58 бр. риба при изследването най-масово е представен маришкият морунаш 

(Vimbamelanopus)- 18 бр. или 31.0% от всички риби. На второ място по масовост е бабушката - 

16 бр. Хищните риби са представени от два вида - бяла риба и европейски сом. При най-

масовия вид - маришкия морунаш, най-много риби-9 броя са в размерна група  31-35 cm. При 

бабушката от общо 16 риби 8 са в размерната група 26-30 cm.  

Общо биомасата на уловените риби в язовира е 24.057kg. ЕРУ на базата на 100 m2за период 1h 

е 0.167 kg. По отношение на числеността ЕРУ е 0.403 бр. 

Доминантен вид по отношение на биомаса и численост в яз. „Кърджали“ е морунаша 

(Vimbameldnops), съответно с 31.0% и 25.5%, Същото се отнася и за показателя абсолютна 

доминантност, този вид отново е първи с 28.2% (Фиг. 4). Тези данни потвърждава резултатите 

на Uzunova et al., (2013), които посочват, че масовитевидовериби в язовирасакостура 

(Percafluviatilis), маришкия морунаш (Vimbamelanops), бабушката (Rutilusrutilus) и уклейката 

(Alburnusalburnus). 

В изследвания водоем с винтерите не бяха уловени риби. В тях се установиха 12 бр. езерни 

раци (Astacusleptodactylus), което потвърждава високата численост на популацията им. 

Язовир „Кърджали” е един от първите язовири в България, в които се отглежда риба в 

мрежени клетки. През последните години работещите садкови стопанства в язовира са 7 бр., а 

обемът на разрешената продукцията е около 2 400 t. Тази продукция се формира от различни 

видове риби, но най-голям дял заемат есетровите риби. В язовира се отглеждат над 2 000 t 

риба, което го определя като водоем с най-голямо натоварване по отношение на садковата 

аквакултура.  
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Понастоящем действащи в язовира са 7 садкови стопанства като дейността им оказва влияние 

върху ихтиофауната му преди всичко поради попадане в язовира на риби, отглеждани в 

садките, което се доказва от изследванията на Uzunova et al. (2013) за уловени от тях есетрови 

риби и канален сом.  

Заключение 

На базата на получените и анализирани резултати може да се направят следните изводи: 

1. Фактическият материал от проведеното изследване на язовирите „Пясъчник“, 

„Копринка“, „Кърджали“ и „Жребчево“ показва сравнително еднакъв видов състав на 

ихтиофауната им. Общо са установени 11 вида риби, от които костурът, бялата риба, 

каракудата и бабушката се срещат във всеки от язовирите.  

2. Видовият състав на ихтиофауната в изследваните СМВТ се  формира от езерни и 

езерно-речни видове, с произход от основните им речни водоизточници и от такива, 

появили се във водоемите вследствие на зарибяване или аквакултурна дейност.  

3. В язовирите масово се развиват по-малоценните в стопанско отношение видове - 

морунаш и бабушка, за сметка на шаран, сом и др. 

4. В язовирите „Копринка“ и „Пясъчник“, които са със сравнително сродни 

характеристики, по абсолютна доминантност първа е  бабушката (Rutilusrutilus), докато 

в яз. „Жребчево“ и яз. „Кърджали“ това са съответно бялата риба (Sander lucioperca) и 

маришкия морунаш (Vimbameldnops). 

5. От инвазивните видове риби е констатиран един вид - слънчева риба (Lepomis 

gibbosus), установена в яз. „Пясъчник“. 

6. Рибовъдната дейност в язовира и зарибяването му от любители риболовци оказва в 

една или друга степен влияние върху видовия състав и числеността на рибите в 

язовира.  

7. Други фактори, оказващи влияние върху рибната фауна пряко или косвено са: 

бракониерството, зауствания на отпадъчни води в язовирите, наличие на рибоядни 

птици, водочерпене за стопански нужди, големи флуктуации на водното ниво и като 
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следствие намаляване и дори изчезване на  водната и водолюбивата растителност в 

плитките участъци, силно редуцирани на местата за мръстене на фитофилните видове 

риби.  

8. Проведеното изследване трябва да се счита като информативно за рибните популации 

в изследваните язовири. Ограниченият му характер във времево отношение, малкият 

брой изследвани участъци, както и броят на уловите и уловената риба не дават 

достатъчно фактически материал за реално определяне на състоянието на 

ихтиофауната им. На този етап резултатите от настоящото изследване не могат да се 

използват като БЕК за определяне на параметрите за добър екологичен потенциал на 

язовири тип L11 и L15, но представляват база данни за бъдещи разширени проучвания 

на ихтиофауната им. 

9. Понастоящем използването на ихтиофауната на големите язовири като БЕК за ДЕП е 

проблематично, най-вече поради изключителни практически трудности с уловите, 

набирането на научно достоверна информация за ихтиофауната в тях и липсата на 

референтен естествен аналог. Необходими са значително по-мащабни и трудоемки 

пробонабирания, изискващи значителен финансов, времеви и трудов ресурс. Всички 

тези проблеми са в основата на факта, че не случайно досега няма общоприета и 

практически приложима методика за изследване на големите водни тела от типа на 

L11 и L15.  

10. Решението на проблема за научно обосновано и достоверно използване на 

ихтиофауната на големите язовири като БЕК за ДЕП в национален мащаб е в 

закупуването на създадените в последните години нови модерни специализирани 

сонари, които могат да определят както биомасата, така и видовата принадлежност на 

голяма част рибите в изследваните дълбоки язовири - практика, която започва да се 

прилага във все повече страни. 

11. С оглед на запазване на ихтиофауната в язовирите е необходимо да се предприемат 

следните основни смекчаващи мерки, валидни за всеки от изследваните водоеми: 

 Съобразяване на водочерпенето за стопански нужди и ограничаване на 

големите флуктуации на водното ниво особено през размножителния период на 

рибите. Намаляването и дори изчезването на водната и водолюбивата 

растителност в плитките участъци е свързано със силно редуциране на местата 

за мръстене на фитофилните видове риби и богатите на естествени хранителни 

ресурси райони, което се отразява изключително негативно на ихтиофауната; 

 Ограничаване на заустването на отпадъчни води в язовирите; 

 Ограничаване на бракониерските улови; 

 Спазване от страна на риболовците на разпоредбите за забрана на улов на 

маломерна риба, както и на сроковете за забраната на риболова през 

размножителния период на рибите; 

 Спазване на технологичните изисквания при отглеждането на риба в садки, 

свързани преди всичко с обема на отглежданата продукция, количеството и 

качеството на използваните фуражи. 
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 Съобразяване на вида на отглежданата риба в язовира със спецификата на 

хидро-химичната динамика на основни, но есенциални за рибовъдството на 

параметри на водата.  

 

8.5. Физикохимични елементи за качество 

Пробонабирането и анализите на ФХЕК са извършени 3 пъти в периода м. септември-м. 

октомври, паралелно с БЕК Фитопланктон и хлорофил а. За всеки пункт водните проби са 

взети от три страти (повърхностен слой, междинен слой и придънен слой) по следната схема: 

 повърхностен слой (литорал) - температура, активна реакция (рН), електропроводимост, 

разтворен кислород, прозрачност на водата, амониев азот, нитратен азот, ортофосфати 

като фосфор, общ фосфор като фосфор, БПК;  

 междинен слой (10-15 m) - температура, активна реакция (рН), електропроводимост, 

разтворен кислород, амониев азот, общ фосфор като фосфор;  

 придънен слой (в пунктовете за мониторинг с дълбочина >20m) - температура, активна 

реакция (рН), електропроводимост, разтворен кислород (mg/l), амониев азот, общ 

фосфор като фосфор. 

При всички изследвани язовири, и при трите експедиции, дълбочината при пункт 1 – опашка, 

е под 20 m и съгласно работната програма са пробонабрани само повърхностна и придънна 

проби (или общо 2 проби при пункт 1 - опашка). Това е причината броят на пробите да е по-

малко с 12 бр. от предвидените 90 бр. в офертата, т.е. за всяка една експедиция са събрани и 

анализирани 26 водни проби или общо 78 проби за трите осъществени експедиции.  

На всеки един от пунктовете за трите експедиции е измерен температурно-кислородния 

профил през 1 m до дъното на язовира с помощта на преносим комбиниран дълбочинен 

оксиметър. Пробонабирането на водните проби е извършено съобразно БДС EN ISO 5667-4: 

2016. Физикохимичните елементи за качество като метриките температура, количество на 

разтворения във водата кислород, степен на насищане, водороден показател, 

електропроводимост са измервани на терен in situ с калибрирани полеви уреди. Резултатите 

от изследването на съпътстващите ФХЕК са посочени в Протоколи в ПРИЛОЖЕНИЕ № 6. 
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Яз. Кърджали 
 

2018 яз. Кърджали - пункт 1 (опашка) - оценка по олиготрофна система 

ОсновниФизикохимичнипоказатели         I ІІ III Средна 

стойност № I група   отлично добро умерено   13.9.2018 27.9.2018 8.10.2018 

1 pH pH единици ÷ 6.5÷8.7 ÷   8.15 6.88 6.84 21.87 7.29 

2 Температура °C         24 16.8 19.8 60.6 20.20 

3 Прозрачност (Диск на Секки) m >4 4÷2 <2   1.5 0.6 1.8 3.9 1.30 

4 Хлорофила μg/dm3 <4  4÷10  10÷20    6.35 23.38 3.7 33.43 11.14 

5 Електропроводимост μS/cm 650 750 1000   171.2 276.0 186.7 633.9 211.30 

6 Разтворен кислород mgO2/dm3 10.5÷8.00 8.00÷6.00 <6.00   7.11 7.1 6.03 20.24 6.75 

7 Наситеност с кислород  в % %         87.7 74.4 68 230.1 76.70 

8 БПК5 mgO2/dm3 <1 1.0÷2.5 >2.5   1.4 4.3 1.8 7.5 2.50 

9 Азот амониев N – NH4 mg/dm3 <0.03 0.03÷0.08 >0.08   0.053 0.22 <0.02 0.29 0.10 

10 Азот нитратен N – NO3 mg/dm3 <0.2 0.2÷0.5 >0.5   <0.04 0.084 0.60 0.72 0.24 

11 Ортофосфати Р  mg/dm3 0.007÷0.0125 0.0125÷0.04 >0.04   0.015 0.043 0.018 0.08 0.03 

  II група                     

1 Фосфор общ като Р mg/dm3 <0.0125 0.0125÷0.04 >0.04   0.025 0.17 0.044 0.24 0.08 

 
Легенда: Цветова индикация за екологичния потенциал, съгласно Наредба Н-4/14.09.2012 

 
Отличен  Добър  Умерен 
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През първото пробонабиране (13.09.2018 г.) отклонение от „отлично“ и „добро“ състояние се 

наблюдава само за метриката прозрачност на водата. Отчетената стойност за този показател -

1.5 m, определя „Умерено“ екологично състояние. Отчетените ниски стойности на 

прозрачността на водата се дължат на малката дълбочина на водата в този пункт и влиянието 

на течението на река Арда, което води до увеличаване на мътността.  

През второто пробонабиране завишаване се отчита в стойностите на метриките прозрачност, 

хлорофил а, БПК5, амониев азот (3 пъти), ортофосфати и общ фосфор (4 пъти). Това определя 

„Умерен“ екологичен потенциал по тези показатели. Вертикалният профил на температурата 

и кислорода в дълбочина за пунктове среда и опашка показва нарушаване на термоклина и 

стратификацията в язовира. Това по всяка вероятност се дължи на силния вятър и 

екстракцията на вода от язовира в момента на изследването, което води до значително 

намаляване на водното ниво и повдигане на утайките от придънния слой, с което се намалява 

прозрачността. Повишаването на количеството на амониевия азот, ортофосфатите и общия 

фосфор от своя страна осигурява добри условия за развитието на фитопланктона. „Умереното“ 

ЕС на метриката БПК5 най-вероятно се дължи на ресуспендираните органични утайки от 

придънните слоеве в резултат на завихрянето на водата и наличието на по-силно течение на 

реката. Нивото на разтворения кислород запазва стойности (7.1mg.l-1), определящи „Добро“ 

ЕС, въпреки развитието на фитопланктона. 

През третото пробонабиране се наблюдават превишени стойности само за прозрачност, слаби 

за нитратен азот (завършил е процеса на окисление на амониевия азот) и слабо намаляване 

на стойностите на общ фосфор (като Р). 

Важно е да се отбележи: 

1. Повищените нива на биогени се наблюдават в кратък период от 2 седмици.  

2. Прозрачността в опашната част не е индикативен ФХ параметър за оценка на ЕС/ЕП в 

язовири поради силния вток от р. Арда, предизивикващ по-високи стойности на 

неразтворени вещества.  

3. Завишаването на биогените в опашката се дължи нанатрупването им в придънната 

част, вследствие на антропогенния натиск, оказван преди язовира и вливащ се в него 

чрез р.Арда. По данните от ФХ мониторинг на р. Арда преди вливане в яз. Кърджали 

постоянно се наблюдават отклонения по общ фосфор (> 0.06 mg/l). 

Ако се приложи мезотрофната класификационна система няма да има съществени промени в 

състоянието на ФХ елементи, но трябва да се има предвид, че е необходим целогодишен 

мониторинг за по-представителна оценка. По тази скала по-ясно се очертава, че 

прозрачността не е индикаторен показател в опашката на язовирите, че хлорофил а с 

единични високи стойности също не е индикаторен показател, а общият фосфор се дължи на 

еднократна висока стойност и по-всяка вероятност е следствие от натиск, упражнен от 

разположено над язовира тяло.  
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2018 яз. Кърджали - пункт 1 (опашка)  

ОсновниФизикохимичнипоказатели Мезотрофна система    I ІІ III 

Средна стойност № I група   отлично добро умерено   13.9.2018 27.9.2018 8.10.2018 

1 pH pH единици ÷ 6.5÷8.7 ÷   8.15 6.88 6.84 21.87 7.29 

2 Температура °C         24 16.8 19.8 60.6 20.20 

3 Прозрачност (Диск на Секки) m >4 4÷2 2÷1   1.5 0.6 1.8 3.9 1.30 

4 Хлорофила μg/dm3 <4  4÷10  10÷20    6.35 23.38 3.7 33.43 11.14 

5 Електропроводимост μS/cm 650 750 1000   171.2 276.0 186.7 633.9 211.30 

6 Разтворенкислород mgO2/dm3 9.00÷7.00 7.00÷6.00 6.00÷5.00   7.11 7.1 6.03 20.24 6.75 

7 Наситеност с кислород в % %         87.7 74.4 68 230.1 76.70 

8 БПК5 mgO2/dm3 <2 2÷4 4÷8   1.4 4.3 1.8 7.5 2.5 

9 Азот амониев N – NH4 mg/dm3 <0.1 0.1÷0.3 0.3÷0.6   0,053 0.220 <0.020 0.290 0.100 

10 Азот нитратен N – NO3 mg/dm3 <0.8 0.8÷2 2÷4   <0,04 0.084 0.600 0.720 0.240 

11 Ортофосфати Р  mg/dm3 0.01÷0.025 0.025÷0.06 0.06÷0.08   0,015 0.043 0.018 0.080 0.030 

  II група                     

1 Фосфор общ като Р mg/dm3 <0.025 0.025÷0.075 0.075÷0.1   0,025 0.170 0.044 0.240 0.080 

 

 

2018 яз. Кърджали - пункт 2 (среда) 

ОсновниФизикохимичнипоказатели Олиготрофна система   I ІІ III 

Средна стойност № I група   отлично добро умерено   13.9.2018 27.9.2018 8.10.2018 

1 pH pH единици ÷ 6.5÷8.7 ÷   8.45 7.42 7.58 23.45 7.82 

2 Температура °C         24.5 20.7 19.7 64.9 21.63 

3 Прозрачност (ДискнаСекки) m >4 4÷2 <2   2.30 3.5 2.2 8.0 2.67 

4 Хлорофила μg/dm3 <4  4÷10  10÷20    8.6 4.23 2.27 15.1 5.03 

5 Електропроводимост μS/cm 650 750 1000   170.3 178.0 180 528.3 176.10 

6 Разтворен кислород mgO2/dm3 10.5÷8.00 8.00÷6.00 <6.00   8.73 4.07 4.83 17.63 5.88 
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7 Наситеност с кислород в % %         108.7 46.5 54.3 209.5 69.83 

8 БПК5 mgO2/dm3 <1 1.0÷2.5 >2.5   1.4 0.7 0.9 3.0 1.00 

9 Азотамониев N – NH4 mg/dm3 <0.03 0.03÷0.08 >0.08   0.048 0.12 <0.02 0.19 0.06 

10 Азот нитратен N – NO3 mg/dm3 <0.2 0.2÷0.5 >0.5   0.062 0.091 0.73 0.88 0.29 

11 Ортофосфати Р  mg/dm3 0.007÷0.0125 0.0125÷0.04 >0.04   0.018 0.014 0.016 0.05 0.016 

  II група                     

1 Фосфоробщкато Р mg/dm3 <0.0125 0.0125÷0.04 >0.04   <0.02 0.024 0.035 0.08 0.026 
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При пункт 2 – среда и пункт 3 – стена през втората експедиция в резултат на лошите 

метеорологични условия (силен вятър) и най-вече на изпускането на голямо количество вода 

от язовира и вдигането на придънните водни слоеве към повърхността, води до нарушаването 

на стратификацията в същинската част на язовира и силно понижаване на нивото на 

разтворения кислород и степента на насищане на водата с него. При тези два пункта за 

разлика от пункт 1, водата се характеризира с много по-ниска скорост и с условия за 

натрупване на големи количества финни утайки в придънния слой. При язовирите с високи 

язовирни стени, какъвто е яз. Кърджали, екстракцията на вода обикновено става от средните 

и намиращите се под тях слоеве в язовирната чаша. Това води до екстракция на вода в или 

около областта на термоклина, вследствие на което става смесването на вода от придънните, 

средните и повърхностните слоеве и се нарушава неговата цялост. Паралелно с това се вдигат 

и придънни утайки, богати на органична материя, което води до повишаване на количеството 

на органичната материя и концентрацията на амониев азот в целия воден стълб. За 

окиславането на органиката е необходимо по-голямо количество кислород, което паралелно с 

издигането към повърхността на по-бедни на кислород води, определя неговото значително 

намаляване до стойности от 4.07 mg.l-1 и понижаване на ЕС до „Умерено“ по този показател.  

През третата експедиция отново се отчита „Умерено“ ЕС по метриката разтворен кислород със 

запазването на нивото му от втората експедиция. Не се отчита наличието на термо- и 

оксиклин. За разлика от втората експедиция, след период от 15 дни, нивото на амониевия 

азот се е понижило в резултат на окислението му, а са се завишили стойностите на нитратния 

азот (0.73 mg.l-1), определящи „Умерено“ ЕС този показател. 

 

Картината в средата на язовира (преди садките) е по-различна от тази в опашката: 

1. Стойностите за прозрачността и хлорофил а не показват отклонения – 

представителен пункт за вземане на проби за ФХ и ФП от стоящи води. Избягва се 

прякото въздействие на речното течение в опашката на язовира 

2. Единственото отклонение при усреднените стойности е за показателя 

„разтворен кислород“, който показва „умерено състояние“. Обяснението за този рязък 

спад и оеднаквяване на кислорода в средата и стената на язовира в целия воден слой, 

при висока температура на водата, е свързано с: 

 Разрушаването на окси- и термоклина, установен при първото 

пробонабиране, и усредняване на стойностите на кислорода и температурата в 

целия воден стълб.  

 Засилените окислителни процеси на амониев азот след първото 

пробонабиране, който се появява в повърхностния слой след смесването на 

слоевете в язовира. При третото пробонабиране окислителният процес е 
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завършил и са се появили наднормени стойности на нитрати, но все още 

стойностите на кислорода остават ниски.   

 

Картината при третия изследван пункт на яз. Кърджали – стена, се различава от средата само 

по това, че тук постоянно се констатират много ниски стойности на амониев азот. Пониженото 

съдържание на кислород и оеднаквяването му и това на температурата в целия воден слой се 

констатира и в този пункт. Показателно е, че не се отчита повишено биогенното натоварване в 

този пункт, вследствие на рибовъдна дейност и хотелиерство. 
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2018  яз. Кърджали - пункт 3 (стена) 

ОсновниФизикохимичнипоказатели Олиготрофна система   I ІІ III 

Среднастойност   I група   отлично добро умерено   13.9.2018 27.9.2018 8.10.2018 

1 pH pH единици ÷ 6.5÷8.7 ÷   8.01 6.97 6.63 21.61 7.20 

2 Температура °C         24.2 21.0 19.3 64.5 21.50 

3 Прозрачност (ДискнаСекки) m >4 4÷2 <2   2.4 3.2 4 9.6 3.20 

4 Хлорофила μg/dm3 <4  4÷10  10÷20    9.46 2.96 2.59 15.01 5.00 

5 Електропроводимост μS/cm 650 750 1000   171.5 178.1 177.9 527.5 175.83 

6 Разтворенкислород mgO2/dm3 10.5÷8.00 8.00÷6.00 <6.00   7.87 4.56 4.25 16.68 5.56 

7 Наситеност с кислород  в % %         97.6 52.3 47.3 197.2 65.73 

8 БПК5 mgO2/dm3 <1 1.0÷2.5 >2.5   1.6 <0.5 2.3 3.9 1.30 

9 Азотамониев N – NH4 mg/dm3 <0.03 0.03÷0.08 >0.08   <0.02 <0.02 <0.02 0.02 0.02 

10 Азотнитратен  N – NO3 mg/dm3 <0.2 0.2÷0.5 >0.5   0.06 0.082 0.95 1.09 0.36 

11 Ортофосфати Р  mg/dm3 0.007÷0.0125 0.0125÷0.04 >0.04   0.023 <0.01 0.014 0.047 0.016 

            

  II група                     
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Яз. Жребчево 

За яз. Жребчево при първия пункт – опашка, се отчитат отклонения от „Отлично“ и 

„Добро“ екологично състояние единствено по метриката „прозрачност на водата“. И 

тук, както при яз. Кърджали, тенденцията се запазва, което е типичен пример за това, 

че параметърът „прозрачност“ не е индикативен за опашката на язовира. 

При пункт среда на язовира „Умерено“ ЕС на параметъра „прозрачност“ се отчита по 

абсолютни стойности единствено при първото пробонабиране, като по средни 

стойности за целия период ЕС е „Добро“. Завишени стойности се наблюдават по време 

на втората експедиция по показателя нитратен азот, което определя „Умерен“ ЕС по 

отчетените стойности за този период. По средни стойности за отчетния период по този 

показател не се отчита отклонение от „Отлично“ ЕС. 

При пункт стена за яз. Жребчево по изследваните метрики не се наблюдават 

отклонения от „Отлично“ и „Добро“ екологично състояние на водното тяло. Единствено 

„Умерено“ ЕС има метриката прозрачност по Секки по време на първото 

пробонабиране, но средните стойности на прозрачността не показват отклонение и 

определят „Добро“ ЕС. 
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2018 яз. Жребчево - пункт 1 (опашка) 

ОсновниФизикохимичнипоказатели Олиготрофна система   I ІІ III 

Среднастойност № I група   отлично добро умерено   5.9.2018 20.9.2018 4.10.2018 

1 pH pH единици ÷ 6.5÷8.7 ÷   8.29 8.26 7.07 23.62 7.87 

2 Температура °C         26.7 24.0 19.4 70.1 23.4 

3 Прозрачност (Диск на Секки) m >4 4÷2 <2   1.2 1.4 1.3 3.9 1.30 

4 Хлорофила μg/dm3 <4  4÷10  10÷20    7.4 2.22 6.66 16.28 5.43 

5 Електропроводимост μS/cm 650 750 1000   311 324.0 338 973.0 324.33 

6 Разтворенкислород mgO2/dm3 10.5÷8.00 8.00÷6.00 <6.00   8.7 8.32 6.83 23.85 7.95 

7 Наситеност с кислород  в % %         112 100.4 76 288.4   

8 БПК5 mgO2/dm3 <1 1.0÷2.5 >2.5   1.7 2.3 0.9 4.9 1.63 

9 Азотамониев N – NH4 mg/dm3 <0.03 0.03÷0.08 >0.08   <0.02 <0.02 0.072 0.2 0.07 

10 Азот нитратен N – NO3 mg/dm3 <0.2 0.2÷0.5 >0.5   <0.03 <0.04 0.16 0.23 0.08 

11 Ортофосфати Р  mg/dm3 0.007÷0.0125 0.0125÷0.04 >0.04   0.016 <0.01 0.034 0.06 0.02 

  II група                     

1 Фосфоробщкато Р mg/dm3 <0.0125 0.0125÷0.04 >0.04   <0.02 <0.02 0.036 0.076 0.025 

 

2018  яз. Жребчево - пункт 2 (среда) 

ОсновниФизикохимичнипоказатели Олиготрофна система   I ІІ III 

Среднастойност № I група   отлично добро умерено   5.9.2018 20.9.2018 4.10.2018 

1 pH pH единици ÷ 6.5÷8.7 ÷   8.53 8.17 6.83 23.53 7.84 

2 Температура °C         26 24.3 19.3 69.6 23.20 

3 Прозрачност (ДискнаСекки) m >4 4÷2 <2   1.5 2 2.5 6 2.00 

4 Хлорофила μg/dm3 <4  4÷10  10÷20    2.82 0.49 4.65 7.96 2.65 

5 Електропроводимост μS/cm 650 750 1000   305 318.0 335 958 319.33 

6 Разтворенкислород mgO2/dm3 10.5÷8.00 8.00÷6.00 <6.00   8.38 6.12 6.43 20.93 6.98 
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7 Наситеност с кислород в % %         106.4 74.4 71.4 252.2 84.07 

8 БПК5 mgO2/dm3 <1 1.0÷2.5 >2.5   1.5 0.8 0.5 2.80 0.93 

9 Азотамониев N – NH4 mg/dm3 <0.03 0.03÷0.08 >0.08   <0.02 <0.02 0.044 0.084 0.03 

10 Азот нитратен N – NO3 mg/dm3 <0.2 0.2÷0.5 >0.5   <0.03 0.059 <0.04 0.129 0.04 

11 Ортофосфати Р  mg/dm3 0.007÷0.0125 0.0125÷0.04 >0.04   0.014 <0.01 0.015 0.04 0.01 

  II група                     

1 Фосфоробщкато Р mg/dm3 <0.0125 0.0125÷0.04 >0.04   <0.02 <0.02 0.024 0.06 0.021 

 

2018 яз. Жребчево - пункт 3 (стена) 

Основни Физикохимични показатели Олиготрофна система   I ІІ III 

Средна стойност № I група   отлично добро умерено   5.9.2018 20.9.2018 4.10.2018 

1 pH pH единици ÷ 6.5÷8.7 ÷   8.03 8.08 8.01 24.12 8.04 

2 Температура °C         26.2 24 19.3 69.5 23.17 

3 Прозрачност (ДискнаСекки) m >4 4÷2 <2   1.85 3.75 4 9.6 3.20 

4 Хлорофила μg/dm3 <4  4÷10  10÷20    2.82 1.48 3.71 8.01 2.67 

5 Електропроводимост μS/cm 650 750 1000   311 310 322 943.0 314.33 

6 Разтворенкислород mgO2/dm3 10.5÷8.00 8.00÷6.00 <6.00   8.09 7.28 6.58 21.95 7.32 

7 Наситеност с кислород в % %         102.7 87.9 74.1 264.7 88.23 

8 БПК5 mgO2/dm3 <1 1.0÷2.5 >2.5   1.6 0.9 <0.5 3.00 1.00 

9 Азотамониев N – NH4 mg/dm3 <0.03 0.03÷0.08 >0.08   <0.02 <0.02 <0.02 0.06 0.02 

10 Азот нитратен N – NO3 mg/dm3 <0.2 0.2÷0.5 >0.5   <0.03 <0.04 <0.04 0.11 0.04 

11 Ортофосфати Р  mg/dm3 0.007÷0.0125 0.0125÷0.04 >0.04   0.015 <0.01 <0.01 0.04 0.01 

  II група                     

1 Фосфоробщкато Р mg/dm3 <0.0125 0.0125÷0.04 >0.04   <0.02 <0.02 <0.02 0.06 0.020 
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Яз. Копринка 

Абсолютните и средните стойности по показатели прозрачност на водата и хлорофил а 

от трите пробонабирания за пункт опашка показват „Умерено“ ЕС. От биогенните 

елементи завишени стойности (абсолютни и средни) се отчитат за показателя общ 

фосфор (като Р). Изследванията в пункт опашка на язовира по метрики прозрачност и 

хлорофил а не са представителни и показателни за общата оценка на екологичното 

състояние на водното тяло поради изразеното влияние на р. Тунджа.  

При пункт стена в яз. Копринка се отчита „Умерено“ ЕС (по олиготрофната система) за 

общия фосфор (като Р) през второто и третото пробонабиране, разтворения кислород 

през третото пробонабиране и завишени стойности за хлорофил а. Наблюдава се 

понижаване в стойностите на хлорофил а от първо към трето пробонабиране, с 

„Добро“ ЕС по средни стойности.  

Ако оценката бъде извършена при референтни стойности за мезотрофноВТ, общият 

фосфор ще е в добро състояние. 

Трябва да се има предвид, че ако се вземат всички стойности през годината, оценката 

по показател прозрачност вероятно ще бъде „добра“. 
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2018 яз. Копринка - пункт 1 (опашка) 

Основни Физикохимични показатели Олиготрофна система   I ІІ III 

Среднастойност № I група   отлично добро умерено   4.9.2018 19.9.2018 3.10.2018 

1 pH pH единици ÷ 6.5÷8.7 ÷   8.6 8.11 7.15 23.86 7.95 

2 Температура °C         24.9 22.3 18.4 65.6 21.87 

3 Прозрачност (Диск на Секки) m >4 4÷2 <2   0.9 0.92 0.6 2.42 0.81 

4 Хлорофила μg/dm3 <4  4÷10  10÷20    11.28 10.86 20.98 43.12 14.37 

5 Електропроводимост μS/cm 650 750 1000   197.7 213.0 235 645.7 215.23 

6 Разтворенкислород mgO2/dm3 10.5÷8.00 8.00÷6.00 <6.00   9.63 8.17 8.06 25.86 8.62 

7 Наситеност с кислород в % %         122.4 97.0 89.2 308.6 102.87 

8 БПК5 mgO2/dm3 <1 1.0÷2.5 >2.5   1.5 1.0 1.7 4.2 1.40 

9 Азотамониев N – NH4 mg/dm3 <0.03 0.03÷0.08 >0.08   <0.02 <0.02 0.052 0.092 0.030 

10 Азот нитратен N – NO3 mg/dm3 <0.2 0.2÷0.5 >0.5   0.07 <0.04 0.17 0.28 0.09 

11 Ортофосфати Р  mg/dm3 0.007÷0.0125 0.0125÷0.04 >0.04   0.018 0.029 0.014 0.061 0.020 

  II група                     

1 Фосфор общ като Р mg/dm3 <0.0125 0.0125÷0.04 >0.04   0.043 0.05 0.096 0.19 0.06 

 

2018 яз. Копринка - пункт 1 (опашка) 

ОсновниФизикохимичнипоказатели Мезотрофна система   I ІІ III 

Среднастойност № I група   отлично добро умерено   4.9.2018 19.9.2018 3.10.2018 

1 pH pH единици ÷ 6.5÷8.7 ÷   8.6 8.11 7.15 23.86 7.95 

2 Температура °C         24.9 22.3 18.4 65.6 21.87 

3 Прозрачност (Диск на Секки) m >4 4÷2 2÷1   0.9 0.92 0.6 2.42 0.81 

4 Хлорофила μg/dm3 <4  4÷10  10÷20    11.28 10.86 20.98 43.12 14.37 

5 Електропроводимост μS/cm 650 750 1000   197.7 213.0 235 645.7 215.23 

6 Разтворенкислород mgO2/dm3 9.00÷7.00 7.00÷6.00 6.00÷5.00   9.63 8.17 8.06 25.86 8.62 



Пилотно адаптиране на системата за оценка на екологичен потенциал при язовири 

 

ДЗЗД “ЕКОЛОГИЧЕН ПОТЕНЦИАЛ” 
адрес: гр. София, бул. България 51В, офис 7, тел. 0888 351 322, е-mail: alpheusbg@gmail.com 153 

 

7 Наситеност с кислород в % %         122.4 97.0 89.2 308.6 102.87 

8 БПК5 mgO2/dm3 <2 2÷4 4÷8   1.5 1.0 1.7 4.2 1.40 

9 Азотамониев N – NH4 mg/dm3 <0.1 0.1÷0.3 0.3÷0.6   <0.02 <0.02 0.052 0.092 0.030 

10 Азот нитратен N – NO3 mg/dm3 <0.8 0.8÷2 2÷4   0.07 <0.04 0.17 0.28 0.09 

11 Ортофосфати Р  mg/dm3 0.01÷0.025 0.025÷0.06 0.06÷0.08   0.018 0.029 0.014 0.061 0.020 

  II група                     

1 Фосфоробщкато Р mg/dm3 <0.025 0.025÷0.075 0.075÷0.1   0.043 0.05 0.096 0.19 0.06 

 

2018 яз. Копринка - пункт 2 (стена на язовира) 

ОсновниФизикохимичнипоказатели Олиготрофна система   I ІІ III 

Среднастойност № I група   отлично добро умерено   4.9.2018 19.9.2018 3.10.2018 

1 pH pH единици ÷ 6.5÷8.7 ÷   8.33 8.23 7.87 24.43 8.14 

2 Температура °C         24.2 22.0 17.8 64.0 21.33 

3 Прозрачност (ДискнаСекки) m >4 4÷2 <2   0.95 0.98 0.9 2.83 0.94 

4 Хлорофила μg/dm3 <4  4÷10  10÷15    12.69 7.4 6.91 27.0 9.00 

5 Електропроводимост μS/cm 650 750 1000   197.6 210.0 224 631.6 210.53 

6 Разтворенкислород mgO2/dm3 10.5÷8.00 8.00÷6.00 <6.00   8.04 7.82 5.93 21.79 7.26 

7 Наситеност с кислород  в % %         100.5 92.4 63.7 256.6 85.53 

8 БПК5 mgO2/dm3 <1 1.0÷2.5 >2.5   1.4 0.9 0.5 2.8 0.93 

9 Азотамониев N – NH4 mg/dm3 <0.03 0.03÷0.08 >0.08   <0.02 <0.02 0.052 0.092 0.031 

10 Азотнитратен N – NO3 mg/dm3 <0.2 0.2÷0.5 >0.5   <0.03 <0.04 0.15 0.22 0.07 

11 Ортофосфати Р  mg/dm3 0.007÷0.0125 0.0125÷0.04 >0.04   0.022 0.019 0.022 0.063 0.021 

  II група                     

1 Фосфоробщкато Р mg/dm3 <0.0125 0.0125÷0.04 >0.04   0.032 0.052 0.051 0.14 0.045 



Пилотно адаптиране на системата за оценка на екологичен потенциал при язовири 

 

ДЗЗД “ЕКОЛОГИЧЕН ПОТЕНЦИАЛ” 
адрес: гр. София, бул. България 51В, офис 7, тел. 0888 351 322, е-mail: alpheusbg@gmail.com 154 

 

 



Пилотно адаптиране на системата за оценка на екологичен потенциал при язовири 

 

ДЗЗД “ЕКОЛОГИЧЕН ПОТЕНЦИАЛ” 
адрес: гр. София, бул. България 51В, офис 7, тел. 0888 351 322, е-mail: alpheusbg@gmail.com 155 

 

Яз. Пясъчник 

По време на първото и второто пробонабиране „Умерено“ екологично състояние се 

отчита за прозрачността на водата (по абсолютни и средни стойности) и при двата 

пункта опашка и стена.  

През втората експедиция стойността на БПК5 при пункт стена показва „Умерено“ ЕС, 

докато по средни стойности екологичното състояние е „Добро“. 

Отчита се повишаване на стойностите на параметъра БПК5 за второто и третото 

пробонабиране при пункт опашка, отговарящи на „Умерено“ ЕС. Като цяло средната 

стойност определя „Умерено“ ЕС. Единични случаи на завишаване до „Умерено“ ЕС за 

пункт опашка се отчита за амониевия азот през второто пробонабиране и общ фосфор 

(като Р) през третото пробонабиране. По средни стойности амониевия азот и общия 

фосфор (като Р) се характеризират с „Добро“ ЕС. 
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2018 яз. Пясъчник - пункт 1 (опашка) 

ОсновниФизикохимичнипоказатели Олиготрофна система   I ІІ ІV 

Среднастойност № I група   отлично добро умерено   3.9.2018 17.9.2018 5.10.2018 

1 pH pH единици ÷ 6.5÷8.7 ÷   8.67 8.11 7.87 24.65 8.22 

2 Температура °C         25.7 21.6 17.7 65.0 21.67 

3 Прозрачност (ДискнаСекки) m >4 4÷2 2÷1   1.2 0.9 1 3.1 1.03 

4 Хлорофила μg/dm3 <4  4÷10  10÷20    5.18 2.69 7.89 15.76 5.25 

5 Електропроводимост μS/cm 650 750 1000   214 217.0 225 656.0 218.67 

6 Разтворенкислород mgO2/dm3 9.00÷7.00 7.00÷6.00 6.00÷5.00   10.22 8.53 6.19 24.94 8.31 

7 Наситеност с кислород в % %         129 98.7 65.8 293.5 97.83 

8 БПК5 mgO2/dm3 <2 2÷4 4÷8   3.6 4.2 5 12.8 4.27 

9 Азотамониев N – NH4 mg/dm3 <0.1 0.1÷0.3 0.3÷0.6   0.024 0.45 0.17 0.64 0.21 

10 Азот нитратен N – NO3 mg/dm3 <0.8 0.8÷2 2÷4   0.28 <0.04 0.055 0.08 0.03 

11 Ортофосфати Р  mg/dm3 0.01÷0.025 0.025÷0.06 0.06÷0.08   <0.01 0.028 0.021 0.059 0.020 

  II група                     

1 Фосфоробщкато Р mg/dm3 <0.025 0.025÷0.075 0.075÷0.1   0.047 0.05 0.083 0.18 0.060 

 

2018 яз. Пясъчник - пункт 2 (стена) 

ОсновниФизикохимичнипоказатели Олиготрофна система   I ІІ III 

Среднастойност № I група   отлично добро умерено   3.9.2018 17.9.2018 5.10.2018 

1 pH pH единици ÷ 6.5÷8.7 ÷   8.69 8.36 7.96 25.01 8.34 

2 Температура °C         25.1 22.2 17.9 65.2 21.73 

3 Прозрачност (ДискнаСекки) m >4 4÷2 2÷1   1.1 0.8 1.1 3.0 1.00 

4 Хлорофила μg/dm3 <4  4÷10  10÷20    5.18 10.37 1.18 16.73 5.58 

5 Електропроводимост μS/cm 650 750 1000   213 214.0 223 650.0 216.67 

6 Разтворенкислород mgO2/dm3 9.00÷7.00 7.00÷6.00 6.00÷5.00   9.14 11.0 6.29 26.43 8.81 

7 Наситеност с кислород в % %         114 128.5 68 310.5 103.50 
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8 БПК5 mgO2/dm3 <2 2÷4 4÷8   3.2 4.6 2.3 10.1 3.37 

9 Азотамониев N – NH4 mg/dm3 <0.1 0.1÷0.3 0.3÷0.6   <0.02 0.062 0.13 0.19 0.06 

10 Азот нитратен N – NO3 mg/dm3 <0.8 0.8÷2 2÷4   0.24 0.07 <0.04 0.31 0.10 

11 Ортофосфати Р  mg/dm3 0.01÷0.025 0.025÷0.06 0.06÷0.08   <0.01 0.027 0.021 0.05 0.02 

  II група                     

1 Фосфоробщкато Р mg/dm3 <0.025 0.025÷0.075 0.075÷0.1   0.036 0.049 0.055 0.14 0.05 
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Оценка по получените резултати 

 ОСНОВНИ ФИЗИКОХИМИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ - ЯЗ. КЪРДЖАЛИ 

   
Типове „езера“ с олиготрофни 

условия 

Оценка по олиготрофна  

система 
 

Типове „езера“ с мезотрофни 

условия 

Оценка по мезотрофна  

система 

№ I група  отлично добро умерено 

средна  

стойност 

Пункт 1 

Опашка 

средна 

стойност 

Пункт 2 

Среда 

средна 

стойност 

Пункт 3 

Стена 

оценка на 

ЕС по 

метрики 

 

отлично добро умерено 

средна 

стойност 

Пункт 1 

Опашка 

средна 

стойност 

Пункт 2 

Среда 

средна 

стойност 

Пункт 3 

Стена 

1 pH pH единици ÷ 6.5÷8.7 ÷ 7.29 7.82 7.20 
Добро 

 
÷ 6.5÷8.7 ÷ 7.29 7.82 7.20 

2 Температура °C       20.20 21.63 21.50   
      20.20 21.63 21.50 

3 Прозрачност (Диск на Секки) m >4 4÷2 <2 1.30 2.67 3.20 Добро  
>4 2÷4 ˂2 1.30 2.67 3.20 

4 Хлорофил а μg/dm3 <4  4÷10  10÷20  11.14 5.03 5.00 Добро  
<4  4÷10  10.1÷20.0 11.14 5.03 5.00 

5 Електропроводимост μS/cm 650 750 ˃750 211.30 176.10 175.83   
650 750 ˃750 211.30 176.10 175.83 

6 Разтворен кислород mgO2/dm3 10.5÷8.00 8.00÷6.00 <6.00 6.75 5.88 5.56 Добро/Умерено  
9.00÷7.00 7.00÷6.00 ˂6.00 6.75 5.88 5.56 

7 Наситеност с кислород  в % %       76.70 69.83 65.73         76.70 69.83 65.73 

8 БПК5 mgO2/dm3 <1 1.0÷2.5 >2.5 2.50 1.00 1.30 Добро  <2 2÷4 ˃ 4 2.50 1.00 1.30 

9 

Азот амониев  

N – NH4 mg/dm3 <0.03 0.03÷0.08 >0.08 0.10 0.06 0.02 
Добро 

 

<0.1 0.1÷0.3 ˃ 0.3 0.10 0.06 0.02 

10 Азот нитратен  N – NO3 mg/dm3 <0.2 0.2÷0.5 >0.5 0.24 0.29 0.36 Добро  
<0.8 0.8÷2 ˃ 2 0.24 0.29 0.36 

11 Ортофосфати Р  mg/dm3 0.007÷0.0125 0.0125÷0.04 >0.04 0.03 0.016 0.016 Добро  
0.01÷0.025 0.025÷0.06 ˃ 0.06 0.03 0.016 0.016 

  II група                           

1 Фосфор общ като Р mg/dm3 <0.0125 0.0125÷0.04 >0.04 0.08 0.026 0.024 Добро  
<0.025 0.025÷0.075 ˃ 0.075 0.08 0.026 0.024 

Обща оценка на ЕС по олиготрофната система Добро 
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 ОСНОВНИ ФИЗИКОХИМИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ - ЯЗ. ЖРЕБЧЕВО 

   
Типове „езера“ с олиготрофни 

условия 

Оценка по олиготрофна  

система 

Типове „езера“ с мезотрофни 

условия 

Оценка по мезотрофна  

система 

№ I група  отлично добро умерено 

средна  

стойност 

Пункт 1 

Опашка 

средна 

стойност 

Пункт 2 

Среда 

средна 

стойност 

Пункт 3 

Стена 

Оценка 

на ЕС по 

метрики 

 

отлично добро умерено 

средна 

стойност 

Пункт 1 

Опашка 

средна 

стойност 

Пункт 2 

Среда 

средна 

стойност 

Пункт 3 

Стена 

1 pH pH единици ÷ 6.5÷8.7 ÷ 7.87 7.84 8.04 
Добро 

 
÷ 6.5÷8.7 ÷ 7.87 7.84 8.04 

2 Температура °C       23.4 23.20 23.17   
       23.4 23.20 23.17 

3 Прозрачност (Диск на Секки) m >4 4÷2 <2 1.30 2.00 3.20 Добро  
>4 2÷4 ˂2 1.30 2.00 3.20 

4 Хлорофил а μg/dm3 <4  4÷10  10÷20  5.43 2.65 2.67 Отлично  
<4  4÷10  10.1÷20.0 5.43 2.65 2.67 

5 Електропроводимост μS/cm 650 750 ˃750 324.33 319.33 314.33 Отлично  
650 750 ˃750 324.33 319.33 314.33 

6 Разтворен кислород mgO2/dm3 10.5÷8.00 8.00÷6.00 <6.00 7.95 6.98 7.32 Добро  
9.00÷7.00 7.00÷6.00 ˂6.00 7.95 6.98 7.32 

7 Наситеност с кислород  в % %         84.07 88.23           84.07 88.23 

8 БПК5 mgO2/dm3 <1 1.0÷2.5 >2.5 1.63 0.93 1.00 Добро  <2 2÷4 ˃ 4 1.63 0.93 1.00 

9 

Азот амониев  

N – NH4 mg/dm3 <0.03 0.03÷0.08 >0.08 0.07 0.03 0.02 
Добро 

 

<0.1 0.1÷0.3 ˃ 0.3 0.07 0.03 0.02 

10 Азот нитратен  N – NO3 mg/dm3 <0.2 0.2÷0.5 >0.5 0.08 0.04 0.04 Отлична  
<0.8 0.8÷2 ˃ 2 0.08 0.04 0.04 

11 Ортофосфати Р  mg/dm3 0.007÷0.0125 0.0125÷0.04 >0.04 0.02 0.01 0.01 Отлично  
0.01÷0.025 0.025÷0.06 ˃ 0.06 0.02 0.01 0.01 

  II група                           

1 Фосфор общ като Р mg/dm3 <0.0125 0.0125÷0.04 >0.04 0.025 0.021 0.020 Добро  
<0.025 0.025÷0.075 ˃ 0.075 0.025 0.021 0.020 

Обща оценка на ЕС по олиготрофната система Отлично/Добро  
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 ОСНОВНИ ФИЗИКОХИМИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ - ЯЗ. ПЯСЪЧНИК 

   
Типове „езера“ с олиготрофни  

условия 
Оценка по олиготрофна система  

Типове „езера“ с мезотрофни  

условия 

Оценка по мезотрофна 

система 

№ I група  отлично добро умерено 

средна  

стойност 

Пункт 1 

Опашка 

средна 

стойност 

Пункт 2 

Стена 

Оценка 

на ЕС по 

метрики 

 

отлично добро умерено 

средна 

стойност 

Пункт 1 

Опашка 

средна 

стойност 

Пункт 2 

Стена 

1 pH pH единици ÷ 6.5÷8.7 ÷ 8.22 8.34 
Добро 

 
÷ 6.5÷8.7 ÷ 8.22 8.34 

2 Температура °C       21.67 21.73   
      21.67 21.73 

3 Прозрачност (Диск на Секки) m >4 4÷2 <2 1.03 1.00 Умерено  
>4 2÷4 ˂2 1.03 1.00 

4 Хлорофил а μg/dm3 <4  4÷10  10÷20  5.25 5.58 Добро  
<4  4÷10  10.1÷20.0 5.25 5.58 

5 Електропроводимост μS/cm 650 750 ˃750 218.67 216.67 Отлично  
650 750 ˃750 218.67 216.67 

6 Разтворен кислород mgO2/dm3 10.5÷8.00 8.00÷6.00 <6.00 8.31 8.81 Отлично  
9.00÷7.00 7.00÷6.00 ˂6.00 8.31 8.81 

7 Наситеност с кислород  в % %       97.83 103.50         97.83 103.50 

8 БПК5 mgO2/dm3 <1 1.0÷2.5 >2.5 4.27 3.37 Умерено  <2 2÷4 ˃ 4 4.27 3.37 

9 
Азот амониев  

N – NH4 mg/dm3 <0.03 0.03÷0.08 >0.08 0.21 0.06 
Добро 

 
<0.1 0.1÷0.3 ˃ 0.3 0.21 0.06 

10 Азот нитратен  N – NO3 mg/dm3 <0.2 0.2÷0.5 >0.5 0.03 0.10 Отлично  
<0.8 0.8÷2 ˃ 2 0.03 0.10 

11 Ортофосфати Р  mg/dm3 0.007÷0.0125 0.0125÷0.04 >0.04 0.020 0.02 Добро  
0.01÷0.025 0.025÷0.06 ˃ 0.06 0.020 0.020 

  II група                       

1 Фосфор общ като Р mg/dm3 <0.0125 0.0125÷0.04 >0.04 0.060 0.05 Умерено  
<0.025 0.025÷0.075 ˃ 0.075 0.060 0.05 

Обща оценка на ЕС по олиготрофната система Добро       
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 ОСНОВНИ ФИЗИКОХИМИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ - ЯЗ. КОПРИНКА 

   
Типове „езера“ с олиготрофни 

условия 

Оценка по олиготрофна 

система 
 

Типове „езера“ с мезотрофни  

условия 

Оценка по мезотрофна 

система 

№ I група  Отлично добро умерено 

средна  

стойност 

Пункт 1 

Опашка 

средна 

стойност 

Пункт 2 

Стена 

Оценка 

на ЕС 

по 

метрики 

 

отлично добро умерено 

средна 

стойност 

Пункт 1 

Опашка 

средна 

стойност 

Пункт 2 

Стена 

1 pH pH единици ÷ 6.5÷8.7 ÷ 7.95 8.14 
Добро 

 
÷ 6.5÷8.7 ÷ 7.95 8.14 

2 Температура °C       21.87 21.33   
      21.87 21.33 

3 Прозрачност (Диск на Секки) m >4 4÷2 <2 0.81 0.94 Умерено  
>4 2÷4 ˂2 0.81 0.94 

4 Хлорофил а μg/dm3 <4  4÷10  10÷20  14.37 9.00 Добро  
<4  4÷10  10.1÷20.0 14.37 9.00 

5 Електропроводимост μS/cm 650 750 ˃750 215.23 210.53 Отлично  
650 750 ˃750 215.23 210.53 

6 Разтворен кислород mgO2/dm3 10.5÷8.00 8.00÷6.00 <6.00 8.62 7.26 Отлично  
9.00÷7.00 7.00÷6.00 ˂6.00 8.62 7.26 

7 Наситеност с кислород  в % %       102.87 85.53         102.87 85.53 

8 БПК5 mgO2/dm3 <1 1.0÷2.5 >2.5 1.40 0.93 Отлично  <2 2÷4 ˃ 4 1.40 0.93 

9 

Азот амониев  

N – NH4 mg/dm3 <0.03 0.03÷0.08 >0.08 0.030 0.031 
Добро 

 

<0.1 0.1÷0.3 ˃ 0.3 0.030 0.031 

10 Азот нитратен  N – NO3 mg/dm3 <0.2 0.2÷0.5 >0.5 0.09 0.07 Отлично  
<0.8 0.8÷2 ˃ 2 0.09 0.07 

11 Ортофосфати Р  mg/dm3 0.007÷0.0125 0.0125÷0.04 >0.04 0.020 0.021 Добро  
0.01÷0.025 0.025÷0.06 ˃ 0.06 0.020 0.021 

  II група                       

1 Фосфор общ като Р mg/dm3 <0.0125 0.0125÷0.04 >0.04 0.06 0.045 Умерено  
<0.025 0.025÷0.075 ˃ 0.075 0.06 0.045 

Обща оценка на ЕС по олиготрофната система Добро  
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Обобщена оценка по олиготрофна система 

 

Яз. Кърджали 

Пункт ЕП Метрика Бележки 

Пункт 1  
 

Опашка 

Отличен 
 

Електропроводимост  

Много добър Водороден показател, 
разтворен кислород, БПК5, 
азот нитратен и 
ортофосфати 

 

Умерен прозрачност по Секки, 
хлорофил а, азот амониев 
и общ фосфор като фосфор 

 

Пункт 2 
 

Среда 

Отличен Електропроводимост и 
ортофосфати 

 

Много добър Водороден показател, 
прозрачност по Секки, 
хлорофил а, БПК5,азот 
амониев, азот нитратен и 
общ фосфор като фосфор 

 

Умерен 
 

Разтворен кислород  

Пункт 3 
 

Стена 

Отличен 
 

Електропроводимост и 
азот амониев 

 

Много добър Водороден показател, 
прозрачност по Секки, 
хлорофил а, БПК5, азот 
амониев, азот нитратен и 
общ фосфор като фосфор 

 

Умерен 
 

Разтворен кислород  

 

Яз.Жребчево 

Пункт ЕП Метрика Бележки 

Пункт 1  
 

Опашка 

Отличен 
 

Електропроводимост и 
азот нитратен 

 

Много добър 

Водороден показател, 
хлорофил а, разтворен 
кислород, БПК5, азот 
амониев, ортофосфати и 
общ фосфор като фосфор 

 

Умерен 
 

Прозрачност по Секки  

Пункт 2 
 

Среда 
Отличен 

Хлорофил а, 
електропроводимост, 
БПК5, азот нитратен и 
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ортофосфати 

Много добър 

Водороден показател, 
прозрачност по Секки, 
разтворен кислород, азот 
амониев и общ фосфор 
като фосфор 

 

Умерен 
 

-  

Пункт 3 
 

Стена 

Отличен 
 

Хлорофил а, 
електропроводимост, азот 
амониев 

 

Много добър 

Водороден показател, 
прозрачност по Секки, 
разтворен кислород, 
БПК5, азот нитратен, 
ортофосфати и общ 
фосфор като фосфор 

 

Умерен 
 

-  

 

 

Яз. Пясъчник 

Пункт ЕП Метрика Бележки 

Пункт 1  
 

Опашка 

Отличен 
 

Електропроводимост, 
разтворен кислород, азот 
нитратен и ортофосфати 

 

Много добър 

Водороден показател, 
хлорофил а, азот амониев, 
и общ фосфор като 
фосфор 

 

Умерен 
 

прозрачност по Секки и 
БПК5 

 

Пункт 2 
 

Стена 

Отличен 
 

Електропроводимост, 
разтворен кислород, азот 
амониев, азот нитратен и 
ортофосфати 

 

Много добър 
Водороден показател, 
хлорофил а, БПК5, и общ 
фосфор като фосфор 

 

Умерен 
 

Прозрачност по Секки  

 

 

Яз. Копринка 

Пункт ЕП Метрика Бележки 

Пункт 1  Отличен Електропроводимост,  
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Опашка 

 разтворен кислород, азот 
амониев, азот нитратен и 
ортофосфати 

Много добър 
Водороден показател, 
БПК5 и общ фосфор като 
фосфор 

 

Умерен 
 

Прозрачност по Секки и 
хлорофил а 

 

Пункт 2 
 

Стена 

Отличен 
 

Електропроводимост, 
разтворен кислород, 
БПК5, азот амониев, азот 
нитратен и ортофосфати 

 

Много добър 
Водороден показател, 
хлорофил а и общ фосфор 
като фосфор 

 

Умерен 
 

Прозрачност по Секки  

 

 

8.7. Микробиологични показатели 

Към настоящия момент в страните от Европейския съюз, включително и в България, 

микробиологичните индикатори не са включени като елемент за качество на повърхностни 

води в действащата нормативна уредба (НАРЕДБА № Н-4 от 14.09.2012 г. за характеризиране 

на повърхностните води).  Методиките за оценка и мониторинг на качеството на 

повърхностни води на база микробиологични индикатори са добре разработени, но се 

прилагат единствено за питейни води и води за рекреация, като са включени в Директива 

98/83/ЕО и Директива 2006/7/ЕС.  В страната, при предходни изследвания на колектива, за 

оценка на водни тела са тествани индикаторите общ брой микроорганизми (TVC 22°C), 

фекални ентерококи (FS) и Escherichia coli (Илиев, 2015; Iliev et al., 2015).  

Биологичните елементи за качество (БЕК), като фитопланктон, хлорофил а, макрофити, 

фитобентос, безгръбначна бентосна фауна  и др. (НАРЕДБА № Н-4) дават ясна и надеждна 

оценка на моментното състояние на изследваното водно тяло и неговият екологичен 

потенциал, но не могат да обяснят причините за изменение на потенциала. В настоящото 

пилотно проучване са използвани общо пет микробиологични индикатора, разпределени в 

две групи, отразяващи наличието на точкови и дифузни източници на замърсяване.  

1. ГРУПА I /cfu.100 mL-1/ 

1.1 Фекални колиформи (FC) - прилага се като индикатор за замърсяване с фекално-

битови отпадни води.  Не са пяко патогенни за човек, но консумацията на водни 

организми, заразени с колиформи, създава здравни рискове (Joseph et al., 2017)  
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1.2 Eshcerichia coli - прилага се като основен индикатор за замърсяване с фекално-

битови отпадни води. Характеризира се с висока надеждност (WHO, 2006). 

1.3 Чревни ентерококи (FS) -  прилага се като индикатор за замърсяване с фекално-

битови отпадни води. Използва се като потвърдителен анализ (WHO, 2006). 

Съотношението между фекалните колиформи и чревните ентерококи е косвен показател 

за произхода на замърсяване (човешки или животински).  

2. ГРУПА II/cfu.100 mL-1/ 

2.1. TVC 22°С; TVC 37°С - общ брой хетеротрофни микроорганизми, отчетен при 

култивиране на 22°С  и 37°С. Основен показател за трофичен статус на даден водоем. 

Стойностите му зависят пряко от концентрацията на органична материя. Характеризират 

се със сезонна динамика, сходно с другите БЕК, което ги прави подходящ индикатор.  

При направения анализ на микробиологичното състояние на водите са използвани и 

метриките, описани в Европейската директива за качество на водите за рекреация - EU 

Directive  (76/160/EEC). Класификационна система за оценка на състоянието на язовири, на 

база на микробиологични показатели е разработена за водоеми в република Чехия от Albinger 

(1992) и Donderski and Wlik (2002) и адаптирана за язовири в България през 2015 г.  по проект 

FISHFARMING за оценка на въздействието на рибовъдството върху повърхностните водни тела.  

Част от показателите са включени в Плана за управление на речните басейни в 

Източнобеломорски район 2016-2021 година, като допълващ елемент при оценка на 

екологичния потенциал на водните тела.   Предложените референтни стойности са описани в 

таблица 1 и таблица 2. 

Язовир „Кърджали“ 

При проведените две мониторнигови кампании  водоемът в отлично санитарно състояние по 

отношение на показателите: фекални колиформи, E. coli и чревни ентерококи. Най-високи 

стойности и при двете пробонабирания се установяват в пробите от средата на водоема. 

Постоянното присъствие на E. coliи фекални ентерококи (макар и с ниска численост) и 

отсъствието им при стената на язовира, както и съотношение на FC:FS < 2 , говори за наличие 

на постоянно заустване или филтрация на фекално-битови отпадни води в тази зона за 

изследвания период. 

През м. Септември се отчита ясна диференциация на качеството на водите при отделните 

станции на база на показателя общ брой хетеротрофни микроорганизми. Числеността при 

втока на водното тяло надвишава 30 пъти тази при стената и е индикатор за навлизане на 

богати на  органична материя водни маси и силно влошено моментно състояние на водите в 

зоната. Наличието  на индикации за заустване на битови отпадни води заедно със завишените 

стойности на  TVC 22°С са показателни  за наличие на локални източници на натоварване 

органична материя в зоната.  

През м. Октомври стойностите на TVC 22 са по-ниски в цялата акватория, свързано със 

сезонната динамика на показателя. Резултатите, получени при проведените мониторингови 
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кампании за яз. „Кърджали“,  са сходни с тези получени  предходни изследвания на колектива 

(Iliev et al., 2012, Todorov et al.,2012; Илиев, 2015).  

Язовир „Копринка“ 

Стойностите на изследваните микробиологични показатели са достоверно по-високи при 

станцията, разположена при втока на водното тяло в сравнение със станцията при стената на 

водоема (p<0.005) и при двете пробонабирания. Получените резултати  характеризират 

язовир „Копринка“, като водоем с   отлично  санитарно състояние на водите. Присъствие на 

фекални колиформи; E. coli и чревни ентерококи, при станцията на втока на водното тяло е 

показателно за навлизане на замърсени с фекално-битови отпадни води речни маси. 

Язовирът е в умерено моментно състояние по показателя TVC22. Отсъствието на индикации за 

заустване на битови отпадни води заедно със завишените стойности на  TVC 22°С са в 

акваторията показателни  за наличие на дифузни източници на натоварване органична 

материя различни от фекално-битовите, в акваторията на водоема. 

Язовир „Жребчево“ 

На база на получените стойности за фекални колиформи, Е. coli и чревни ентерококи  яз. 

„Жребчево“ е в отлично моментно състояние. Не се установяват достоверни разлики в 

метриките за санитарно състояние по дати и зони на изследване.  

Язовир „Пясъчник“ 

Язовир „Пясъчник“ се характеризира с отлично моментно състояние през двете 

мониторнигови кампании по отношение на показателите: фекални колиформи; E. coli и 

чревни ентерококи. Присъствието на единични клетки се установяват единствено в пробите от 

станцията при втока на язовира. Според предложените норми за  TVC 22°С водоемът е в добро 

екологично състояние. Числеността на всички предложени индикатори намалява в посока от 

втока към стената, което свидетелства за добра самопречистващата способност на язовирите 

от езерен тип и е показателно за отсъствие на локални източници на натоварване.  

Заключение 

При проведените микробиологични анализи на водни проби при изпълнение на 

обществената поръчка небяха установени  отклонения в стойностите на предложените 

индикатори за оценка на санитарния статус на водните тела. Всички изследвани обекти са с 

отличен до добър санитарен статус. 

Параметърът общ брой хетеротрофни микроорганизми се характеризира с най-голяма 

вариация в хода на изследването. Краткият период на заданието не позволява да се извърши 

цялостна оценка на сезонната динамика на показателя и да се определи степента на 

свързаност с факторите на средата и неговата надеждност при оценка на екологичен 

потенциал. За успешно адаптиране на TVC за условията на язовири в България е необходимо 

създаването на достатъчна база данни описваща естествената сезонна динамика на 

показателя и корелацията му с концентрацията на биогенни елементи (N и P).    
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Таблица 1. Средни стойности за изследваните микробиологични индикатори за мониторнигова кампания през м. Септември 2018 

МИКРОБИОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ – м. СЕПТЕМВРИ 

 

№ Индикатор Величина отлично добро умерено Влошено Кърджали Копринка Жребчево Пясъчник 

1 TVC 22 cfu.100 mL-1 
<10000 <100000 <750000 >750000 

98500 363500 332667 237500 

2 Фекални колиформи cfu.100 mL-1 
<1000 <10000 <50000 >50000 228 1051 553 215 

3 Ешерихия коли cfu.100 mL-1 
< 500 < 1000 <10000 >10000 33 10 9 10 

4 Фекални ентерококи cfu.100 mL-1 
< 200 < 400 <900 >900 94 40 16 8 

 

Таблица 2. Средни стойности за изследваните микробиологични индикатори за мониторнигова кампания през м. Октомври 2018 

МИКРОБИОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ – м. ОКТОМВРИ 

 

№ Индикатор Величина отлично добро умерено Влошено Кърджали Копринка Жребчево Пясъчник 

1 TVC 22 cfu.100 mL-1 
<10000 <100000 <750000 >750000 

110667 472000 504000 99890 

2 Фекални колиформи cfu.100 mL-1 
<1000 <10000 <50000 >50000 178 246 470 791 

3 Ешерихия коли cfu.100 mL-1 
< 500 < 1000 <10000 >10000 32 10 0 16 

4 Фекални ентерококи cfu.100 mL-1 
< 200 < 400 <900 >900 24 6 0 43 
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9. Дефиниране на ДЕП, оценка на ЕП и предложение за „смекчаващи“ мерки 

на изследваните повърхностни водни тела, подходящи за включване в третия 

ПУРБ на ИБР. 

 

9.1. Етап 1. Идентифициране на най-близката категория води и свързаните с нея 

биологични елементи за качество 

Обекти на настоящото изследване са 4 силномодифицирани водни тела (язовири) на 

територията на БДИБР с цел съхранение на вода за комплексно ползване: енергодобив, 

напояване, промишлено водоснабдяване, като някои от тях се използват и за интензивно 

отглеждане на аквакултури.  

Съгласно изискванията на РДВ и Ръководство 4 за СМВТ язовирите се опрделят като 

силномодифицирани обекти от категория „река”, създадени чрез изграждане на напречна 

преграда на речното течение (стена) предизвикваща завиряване. По този начин се извършва 

съществена  промяна в скоростта на речното течение, предизвикваща образуване на езерно 

огледало, което коренно променя условията на водната екосистема, като я превръща от речна 

(течака вода) – в езерна (стояща вода).  

 

 

 

Степента на тази промяна до голяма степен зависи от мащабите на извършената 

модификация - размерите на преградното съоръжение и образувалото се изкуствено водно 

езеро. Водохранилищата, образувани от речни прегради с малка височина и с незначителна 

площ на образувалото се завираване могат да продължат да се разглеждат като речна 

екосистема. При водохранилищата с по-големи размери се приема, че имат характеристики 

на езерна екосистема. 

В много отношения определянето на съществуващите у нас нодохранилища/язовири като 

“големи” и “малки” е доста условно. Съгласно класификационната система на 

Международната комисия по големите язовири (ICOLD), един язовир се класифицира като 

“голям” при височина на стената над 15 м или при височина на стената над 10 м и завирен 
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обем над 1 000 000 м3. Тези два параметъра - височина на стената и завирен обем, са от 

първостепенно значение за оценка на съоръженията в инженерно-технически аспект.  

От гледна точка на РДВ водно тяло от категория „езеро” трябва да се определи, ако размерът 

на завирената водна площ е равна или по-голяма от 50 ха. Тогава за него се прилагат всички 

изисквания за характеризиране, мониторинг и оценка на състояние/потенциал, които се 

изискват за „категория” езеро. 

В настоящия случай четирите изследвани язовира са включени в Приложение 1 към Закона за 

водите като язовири за комплексно ползване, техните размери съответстват на дефиницията 

за големи язовири и съгласно РДВ са обособени като самостоятелни водни тела в ПУРБ та ИБР. 

Съгласно своя произход те принадлежат към категория „река”, но по своите характеристики се 

отнасят към езерни екосистеми със стоящи води. Затова за тях трябва да бъдат приложени 

всички изисквания на РДВ за мониторинг и оценка на състояние/ ЕП на водни тела от 

категория „езеро”. В настоящото проучване и проведен мониторинг и оценка на свързаните с 

категория „езеро” елементи за качество: 

 Фитопланктон 

 Макрофити 

 Макрозообентос 

 Риби 

 Физикохимични елементи 

В изследването са включени и избрани микробиологичните показатели, въпреки че те не  са 

определени като задължителен БЕК в РДВ. Причината е че те имат добра индикативност при 

оценката на антропогенния натиск и санитарното състояние на язовирите във връзка с 

ползването им за рекреация.  

Не е проведено изследване на БЕК фитобентос, тъй като в България за този БЕК няма приет 

метод за оценка на състоянието/ЕП на водни тела от категория „езеро” и в техническата 

спецификация не е заложено подобно изискване. 

 

9.2. Етап 2. Индентифициране на смекчаващи мерки 

При избора на смекчаващи мерки за МЕП са включени всички технически осъществими, 

биологично ефективни релевантни мерки за смекчаване, които също осигуряват най-доброто 

сближаване с екологичния континуум. В списъка от мерки са включени и такива, които се 

отнасят към речните водни тела, разположени нагоре и надолу от язовира, така че 

извършената модификация и упражняваната стопанска дейност да не възпрепятстват 

постигнето на целите за добро състояние/потенциял и осигуряването на екологичен 

континуум (възможност за миграция) за типово-специфичните рибни видове.  
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Определянето на смекчаващите мерки за постигане на МЕП при язовири е извършено на 

базата на ХМ промени, които са предизвикани от извършената модификация и 

осъществяваната стопанска дейност: Те включват въздействията както върху формиралата се 

след промяната езерна екосистема в язовирите, така и върху речната екосистема в съседните 

водни тела:  

 Промяна  на параметрите на хидроложкия  режим (количество и динамика на 

оттока, водно ниво, времепрестой, връзка с подземни води) 

 Промяна на морфологичните условия (изменения на дълбочината на езерото, 

количеството и структурата на субстрата и речното дъно, структурата на езерния бряг и 

състоянието на местообитанията) 

 Промяна на химичния баланс във водната екосистема, предизвикана от 

промяната в хидроложкия режим (температура, кислороден режим, биогенен баланс, 

самопречиствателна способност). 

 Нарушаване на свързаността (непрекъснатост) на речните екосистеми (условия 

за осъществяване на миграция на БЕК и седименти) 

 

При определяне на смекчаващите мерки за МЕП е спазен алгоритъмът от стъпки, предложен в 

проекта на приложение към Ръководство 4 за прилагане на РДВ: 

 

 

Стъпка А. Определяне на смекчаващи мерки, свързани с всяка от хидроморфологичните 

промени и екологично ефективни във физическия контекст на водното тяло или водните 

тела. 

При избора на смекчанащи мерки за постигане на МЕП в язовири като база е използвана 

създадениата от РГ ЕКОСТАТ към ЕК библиотека от мерки във връзка с модификазии за 

съхранение на вода. Предложениете общи мерки на европейско ниво са детайлизирани във 

връзка с конкретните обстоятелства при изследваните язовири, като е използван опитът при 

определяне на МЕП/ДЕП в Гермавия и Великобритания. Мерките за постигане на МЕП са 

представени в табличен вид, като е описана избраната мярка, към коя движеща сила е 
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насочена и какъв е очаквания положителен ефект върху различните елементи за качество 

(оценен в пет-степенна скала, прилагана от РГ ЕКОСТАТ): 

Първоначалният списък от мерки стъпва върху създадената на европейско ниво от РГ ЕКОСТАТ 

библиотека от мерки и тяхната връзка с типовете натиск, въздействие и ефекти върху 

различните елементи за качество на повърхностните води.Същият е допълнен с по-подробни 

формулировки на мерки от немско ръководство от 2015 г. изготвено по проект LAWA 

(Handbuch zur Bewertung und planerischen Bearbeitung von erheblich veränderten (HMWB) und 

künstlichen Wasserkörpern (AWB) 2015) 
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Смекчаващи мерки Тип натиск който мерките целят да 
смекчат  

Въздействие върху БЕК  
(++, +, 0, -, --, +/-) 

ФХЕК 

  ФП МЗБ МФ Риби Микроб.  

Подобряване на местообитанията в бреговите/ 
плитки зони 

       

- Управление и възстановяване на брегови 
и плитководни местообитания  

Брегоукрепване; 
Борба с ерозията; 

0 ++ 
 

+ ++ 0 0 

- Управление на растителността по 
бреговете (залесяване с местни видове, 
премахване на инвазивни видове, 
подмяна на горски култури) 

Горскостопански дейности в близост 
до язовира; 

0 0 
 

+ 0 0 0 

- Укрепване на ерозиращи брегове Изгребване на седименти; 
Вариации в нивото; 

0 0 
 

+ 0 0 + 

- Опазване / възстановяване на субстрат, 
близък до естествения 

Изгребване на седименти; 
Отлагане на седименти; Ерозия 

0 + 
 

+ + 0 0 

- Обособяване на участъци с по-малък 
наклон на брега  

Изгребване на седименти и други 
дейности по поддръжка на 
язовирната чаша; 

0 + 
(- в някои 
случаи) 

+ +/- 0 0 

Създаване на вторични местообитания        

- Изкуствени плаващи острови Резки вариации във водното ниво 0 + 
 

0 + 0 0 

- Оставяне/ Фиксиране на струпвания на 
дървесина 

Изгребване на седименти и други 
дейности по поддръжка на 
язовирната чаша 

0 +  0 + 0 0 

Премахване / преместване / оптимизиране на 
брегови и брегоукрепителни съоръжения  

       

- Премахване или оптимизиране на диги, 
насипи и др. 

Брегоукрепване 
 

0 + 
 

+ + 0 0 

- Заместване на структурни съоръжения с 
биологично брегоукрепване 

Брегоукрепване 
 

0 0 + + 0 0 

Осигуряване на напречна свързаност        

- Премахване на тръбопроводи и Хидротехнически строителство във 0 ЛК + + 0 0 
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Смекчаващи мерки Тип натиск който мерките целят да 
смекчат  

Въздействие върху БЕК  
(++, +, 0, -, --, +/-) 

ФХЕК 

  ФП МЗБ МФ Риби Микроб.  

водостоци или подмяна с открити канали връзка с ползванията на язовира 

Управление на нивото на язовира        

- Увеличаване на притока  Ползване на язовира като изравнител 
на оттока (защита от наводнения) 

+ + + + 0 + 

- Стабилизиране на водното ниво в заливи 
и разливи (напр. чрез преграждащи 
структури)  

Водоползване за ВЕЦ и напояване 0 ++ 
 

+ ++ 0 0 

- Ограничение в максималната завирена 
кота (ниво); 

Водоползване за ВЕЦ и напояване 0 - 
 

+ +/- 0 +/- 

- Определане на защитна минимална кота 
на водното ниво при водовземане през 
вегетативния сезон, под която се 
предизвиква изкуствено нарушаване на 
стратификацията в язовира и деструкция 
на литоралната зона; 

Водоползване за ВЕЦ и напояване; 
Регулиране на оттока за защита от 
наводнения 
N.B! – В повечето случаи мярката 
има значителен неблагоприятен 
ефект върху ползването. 

+ ++ ++ ++ 0 + 

- Забрана за водовземане от язовира след  
достигане на защитната кота на водното 
ниво. 

Водоползване за ВЕЦ и напояване + ++ ++ ++ 0 + 

- Въвеждане на процедура за съгласуванес 
компетентните контролни органи при 
водовземане под защитната кота  

Водоползване за ВЕЦ и напояване 0 0 0 + 0 0 

- Предварително уведомяване от страна на 
опертатора на всички ползватели на  
язовира страни за водовземане под 
защитната кота 

Водоползване за ВЕЦ и напояване 0 0 0 + 0 0 

- Оптимизиране на технологичната схема 
ва водовземане от различни коти  с цел 
съхраняване на стратификацята , 
оптимално регулиране на биогенния и 

Водоползване за ВЕЦ и напояване; 
Регулиране на оттока за защита от 
наводнения 
 

+ + + + 0 + 
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Смекчаващи мерки Тип натиск който мерките целят да 
смекчат  

Въздействие върху БЕК  
(++, +, 0, -, --, +/-) 

ФХЕК 

  ФП МЗБ МФ Риби Микроб.  

кислороден баланс и осигуряване на 
миграция на седименти 

- Ограничаване на скоростта на изменение 
на водното ниво; 

Водоползване за ВЕЦ и напояване; 
Регулиране на оттока за защита от 
наводнения 

+ ++ 
 

++ ++ 0 + 

- Управление на водното ниво, по-близо до 
естествените условия (напр. избягване на 
високи водни нива през есента или ниски 
нива през зимата); 

Водоползване за ВЕЦ и напояване; 
Регулиране на оттока за защита от 
наводнения 

+ + + ++ 0 0 

Управление на ползванията на водния обект и 
обособяване на защитени зони 

       

- Обособяване и маркиране на зони с 
ограничени ползвания; 

Други ползвания – риболов,  
плавателни съдове и др. 

+ 0 0 + + + 

Екологично оптимизирано рибарство        

- Екологично оптимизиране на улова и 
зарибяването; 

Риболов и аквакултури + + + ++ + + 

- Определяне на критерии за допустимост , 
технологични изисквания и капацитет на 
язовирите за отглеждане на аквакултури  

Аквакултури + + + + + + 

-         

Подпомагане на рибната миграция и осигуряване 
на свързаност на водните местообитания 

       

- Свързаност с притоците; Хидротехнически строителство във 
връзка с ползванията на язовира 

0 0 0 ++ 0 0 

- Рибни проходи и осигуряване на 
екологичен отток в тях; 

Язовирна стена и други физически 
модификации, ВЕЦ 

0 + 0 ++ 0 0 

- Оптимизиране на водовземни 
съоръжения и турбини на ВЕЦ за 
намаляване на смъртност при рибите. 

Водовземане за ВЕЦ 0 0 0 + 0 0 
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Смекчаващи мерки Тип натиск който мерките целят да 
смекчат  

Въздействие върху БЕК  
(++, +, 0, -, --, +/-) 

ФХЕК 

  ФП МЗБ МФ Риби Микроб.  

- Контролирано пренасяне на мигриращи 
индивиди от рибната фауна 
принепреодолими миграционни бариери 

Язовирна стена и други физически 
модификации, ВЕЦ 

0 0 0 + 0 0 

Смекчаване на ефектите от физико-химични 
параметри 

       

- Екологично оптимизиране на притока от 
помпени съоръжения 

Трансфер на води с помпени 
инсталации 

+ + 0 + + + 

- Ограничаване на заустването на 
отпадъчни води 

Заустване на отпадъчни води ++ + + + ++ ++ 

- Ограничаване на дифузното замърсяване Земеползване във водосбора ++ + + + 0 + 
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Стъпка Б. Изключване на мерки, които имат значителен неблагоприятен ефект върху 

използването на водното тяло или по-широката околна среда. 

Мерките за смекчаване на въздействието върху околната среда за определане на МЕП не 

следва да включват мерки със значително неблагоприятно въздействие върху употребата или 

по-широката околна среда. При наличие на подобни мерки в първоналния списък могат да се 

приложат два подхода: 

 Изключване на мерките от списъка 

 Преработване на мярката, за да има намален ефект върху ползването на 

водното тяло 

От първоначалния списък на смекчаващи мерки за МЕП при язовири е извършено 

преработване на следната мярка:„Забрана за водовземане от язовира след  достигане на 

защитната кота на водното ниво”.  

Подобна забрана може да преустанови дейностите за питейно водоснабдяване, напояване 

или добив на електроенергия в кризисни моменти и да предизвика недостиг за питейна вода 

на населението или големи щети върху икономиката. Затова тази мярка е преработена в други 

две, които смекчават негативния ефект върху ползването и предоставят възможност за по-

прецизна преценка за предприеманите действия: 

„Въвеждане на процедура за съгласуване с компетентните контролни органи при 

водовземане под защитната кота в периода на размножаване на рибната фауна” и 

„Предварително уведомяване от страна на водоползвателя на всички заинтересованите от 

стопанското ползване на  язовира страни при намерение за водовземане под защитната 

кота”. 

 

Стъпка В. Избор на най-екологично-полезните (комбинации от) мерки, насочени към всички 

хидроморфологични промени, като се вземат под внимание необходимостта да се осигури 

най-добро сближаване с екологичния континуум: Специфичните смекчаващи мерки за 

изследваните язовири 

Специфичните смекчаващи мерки за четирите изследвани язовира са формулирани 

използвайки първоначалният списък от мерки (описан по-горе), отчитайки специфичните 

технически и хидро-морфологични условия, както и установения хидроморфологичен натиск 

от значение за водната екосистема.  

Използвана е следната класификация за осъществимост на мерките: 

да Мярката е технически осъществима и не противоречи на основното 
предназначение и ползвания в язовира 

условно Мярката може да бъде осъществима в ограничен обхват или при осигуряване 
на специфични условия 
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не Мярката е технически неприложима или противоречи на основното 
предназначение и ползвания  

не релевантно Мярката не е релевантна към установения натиск в язовира 

Кърджали 

Смекчаващи мерки Техническа 
осъществимост 

Екологичен 
ефект 

Коментари 

Подобряване на местообитанията в 
бреговите/ плитки зони 

   

Управление и възстановяване на 
брегови и плитководни местообитания 

условно + Трудно постижимо 
предвид голямата 
вариация в нивото.  

Управление на растителността по 
бреговете (залесяване с местни видове, 
премахване на инвазивни видове) 

условно 0 Не зависят от оператора 
на язовира. Няма пряк 
биологичен ефект върху 
БЕК.  

Укрепване на ерозиращи брегове не 0  

Опазване / възстановяване на субстрат, 
близък до естествения 

условно + Осъществимо в 
ограничени участъци 

Обособяване на участъци с по-малък 
наклон на брега 

условно 0 Осъществимо в 
ограничени участъци 

Създаване на вторични местообитания    

Изкуствени плаващи острови да +  

Фиксиране на струпвания на дървесина да 0 / +  

Премахване / преместване на 
брегоукрепителни съоръжения  

   

Премахване или оптимизиране на диги, 
насипи и др. 

не +  

Заместване на съоръженията с 
биологично брегоукрепване 

не +  

Управление на нивото на язовира    

Ограничаване на водовземането не ++ Противоречи на 
основното 
предназначение и 
ползване. 

Увеличаване на притока  не релевантно 0  

Стабилизиране на водното ниво в 
заливи и разливи 

условно +  

Ограничение в максималната завирена 
кота (ниво) 

не + Режимът на яз. Кърджали 
предполага често 
достигане до 
максималната кота. 

Ограничение в минималната завирена 
кота (ниво); 

да ++ Важна смекчаваща мярка 
е въвеждане на защитна 
минималната кота от 312-
314 м. под която се 
наблюдава изкуствено 
разрушаване на 
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Смекчаващи мерки Техническа 
осъществимост 

Екологичен 
ефект 

Коментари 

термоклина, оксиклина и 
мобилизиране на 
седименти. 

Ограничаване на максималните 
изменения във водното ниво; 
Ограничаване на скоростта на 
изменение; 

условно ++ Измененията във водното 
ниво зависят от 
основното водоползване. 
Препоръчително е 
скоростта на изпускане да 
не надвишава 23 
см/денонощие.  

Управление на водното ниво, по-близо 
до естествените условия  

не ++ Предвид основното 
ползване за ВЕЦ, не е 
възможно да се постигне 
сезонна динамика, 
близка до естествената. 

Управление на ползванията на водния 
обект и обособяване на защитени зони 

   

Обособяване и маркиране на зони с 
ограничени ползвания 

да 0/+ Необходимо е да се 
определят конкретно, 
както и да се обоснове 
необходимостта 

Екологично оптимизирано рибарство    

Екологично оптимизиране на улова и 
зарибяването 

да ++  

Определяне на максимален допустим 
капацитет за аквакултури 

да ++  

Подпомагане на рибната миграция и 
осигуряване на свързаност на водните 
местообитания 

   

Свързаност с притоците не релевантно 0 Няма информация за 
фрагментиращи 
структури между язовира 
и притоците 

Рибни проходи и осигуряване на 
екологичен отток в тях 

да +  

Оптимизиране на водовземни 
съоръжения и турбини на ВЕЦ за 
намаляване на смъртност при рибите. 

условно + Оптимизация е възможна 
при бъдещ планов 
ремонт на водовземните 
съоръжения 

Смекчаване на ефектите от физико-
химични параметри 

   

Екологично оптимизиране на притока от 
помпени съоръжения 

не релевантно 0  

Ограничаване на заустването на 
отпадъчни води 

да ++  

Ограничаване на дифузното 
замърсяване 

да +  
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Копринка 

Смекчаващи мерки Техническа 
осъществимост 

Екологичен 
ефект 

Коментари 

Подобряване на местообитанията в 
бреговите/ плитки зони 

   

Управление и възстановяване на 
брегови и плитководни местообитания 

условно + Трудно постижимо 
предвид голямата 
вариация в нивото.  

Управление на растителността по 
бреговете (залесяване с местни видове, 
премахване на инвазивни видове) 

условно 0 Не зависят от оператора 
на язовира. Няма пряк 
биологичен ефект върху 
БЕК. 

Укрепване на ерозиращи брегове не 0  

Опазване / възстановяване на субстрат, 
близък до естествения 

условно + Осъществимо в 
ограничени участъци 

Обособяване на участъци с по-малък 
наклон на брега 

условно 0  

Създаване на вторични местообитания    

Изкуствени плаващи острови да +  

Фиксиране на струпвания на дървесина да 0 / +  

Премахване / преместване на 
брегоукрепителни съоръжения  

   

Премахване или оптимизиране на диги, 
насипи и др. 

не 0  

Заместване на съоръженията с 
биологично брегоукрепване 

не 0  

Управление на нивото на язовира    

Ограничаване на водовземането не +  

Увеличаване на притока  не +  

Стабилизиране на водното ниво в 
заливи и разливи 

условно ++  

Ограничение в максималната завирена 
кота (ниво) 

не +  

Ограничение в минималната завирена 
кота (ниво); 

не +  

Ограничаване на максималните 
изменения във водното ниво; 
Ограничаване на скоростта на 
изменение; 

условно ++ Противоречи на целта на 
водовземане (напояване) 
и нейният ясно изразен 
сезонен характер 

Управление на водното ниво, по-близо 
до естествените условия  

условно ++  

Управление на ползванията на водния 
обект и обособяване на защитени зони 

   

Обособяване и маркиране на зони с 
ограничени ползвания 

да 0 / + Необходимо е да се 
определят конкретно, 
както и да се обоснове 
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Смекчаващи мерки Техническа 
осъществимост 

Екологичен 
ефект 

Коментари 

необходимостта 

Екологично оптимизирано рибарство    

Екологично оптимизиране на улова и 
зарибяването 

да ++  

Определяне на максимален допустим 
капацитет за аквакултури 

да +  

Подпомагане на рибната миграция и 
осигуряване на свързаност на водните 
местообитания 

   

Свързаност с притоците не релевантно 0 Няма информация за 
фрагментиращи 
структури между язовира 
и притоците 

Рибни проходи и осигуряване на 
екологичен отток в тях 

да +  

Оптимизиране на водовземни 
съоръжения и турбини на ВЕЦ за 
намаляване на смъртност при рибите. 

условно + При бъдещи планови 
ремонти 

Смекчаване на ефектите от физико-
химични параметри 

   

Екологично оптимизиране на притока от 
помпени съоръжения 

не релевантно 0  

Ограничаване на заустването на 
отпадъчни води 

да ++ Установен е значителен 
приток на биогени 

Ограничаване на дифузното 
замърсяване 

да +  

 

Жребчево 

Смекчаващи мерки Техническа 
осъществимост 

Екологичен 
ефект 

Коментари 

Подобряване на местообитанията в 
бреговите/ плитки зони 

   

Управление и възстановяване на 
брегови и плитководни местообитания 

условно + Трудно постижимо 
предвид голямата 
вариация в нивото.  

Управление на растителността по 
бреговете (залесяване с местни видове, 
премахване на инвазивни видове) 

условно 0 Не зависят от оператора 
на язовира. Няма пряк 
биологичен ефект върху 
БЕК.  

Укрепване на ерозиращи брегове не 0  

Опазване / възстановяване на субстрат, 
близък до естествения 

условно + Осъществимо в 
ограничени участъци 

Обособяване на участъци с по-малък 
наклон на брега 

условно 0  
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Смекчаващи мерки Техническа 
осъществимост 

Екологичен 
ефект 

Коментари 

Създаване на вторични местообитания    

Изкуствени плаващи острови да 0 / + Ограничен биологичен 
ефект 

Фиксиране на струпвания на дървесина да 0 / + Ограничен биологичен 
ефект 

Премахване / преместване на 
брегоукрепителни съоръжения  

   

Премахване или оптимизиране на диги, 
насипи и др. 

не +  

Заместване на съоръженията с 
биологично брегоукрепване 

не +  

Управление на нивото на язовира    

Ограничаване на водовземането не ++ Противоречи на 
основното 
предназначение и 
ползване. 

Увеличаване на притока  не релевантно 0  

Стабилизиране на водното ниво в 
заливи и разливи 

условно +  

Ограничение в максималната завирена 
кота (ниво) 

не +  

Ограничение в минималната завирена 
кота (ниво); 

не ++  

Ограничаване на максималните 
изменения във водното ниво; 
Ограничаване на скоростта на 
изменение; 

условно ++ Измененията във водното 
ниво зависят от 
основното водоползване. 
Препоръчително е 
скоростта на изпускане да 
не надвишава 23 
см/денонощие.  

Управление на водното ниво, по-близо 
до естествените условия  

не ++ Предвид основното 
ползване за ВЕЦ, не е 
възможно да се постигне 
сезонна динамика, 
близка до естествената. 

Управление на ползванията на водния 
обект и обособяване на защитени зони 

   

Обособяване и маркиране на зони с 
ограничени ползвания 

да 0 / + Необходимо е да се 
определят конкретно, 
както и да се обоснове 
необходимостта 

Екологично оптимизирано рибарство    

Екологично оптимизиране на улова и 
зарибяването 

да +  

Определяне на максимален допустим 
капацитет за аквакултури 

да +  

Подпомагане на рибната миграция и 
осигуряване на свързаност на водните 
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Смекчаващи мерки Техническа 
осъществимост 

Екологичен 
ефект 

Коментари 

местообитания 

Свързаност с притоците не релевантно 0 Няма информация за 
фрагментиращи 
структури между язовира 
и притоците 

Рибни проходи и осигуряване на 
екологичен отток в тях 

да +  

Оптимизиране на водовземни 
съоръжения и турбини на ВЕЦ за 
намаляване на смъртност при рибите. 

условно + Оптимизация е възможна 
при бъдещ планов 
ремонт на водовземните 
съоръжения 

Смекчаване на ефектите от физико-
химични параметри 

   

Екологично оптимизиране на притока от 
помпени съоръжения 

не релевантно 0  

Ограничаване на заустването на 
отпадъчни води 

да ++ Установен е умерен до 
значителен приток на 
биогени. 

Ограничаване на дифузното 
замърсяване 

да +  

 

Пясъчник 

Смекчаващи мерки Техническа 
осъществимост 

Екологичен 
ефект 

Коментари 

Подобряване на местообитанията в 
бреговите/ плитки зони 

   

Управление и възстановяване на 
брегови и плитководни местообитания 

да +  

Управление на растителността по 
бреговете (залесяване с местни видове, 
премахване на инвазивни видове) 

условно 0 Не зависят от оператора 
на язовира. Няма пряк 
биологичен ефект върху 
БЕК.  

Укрепване на ерозиращи брегове не релевантно 0  

Опазване / възстановяване на субстрат, 
близък до естествения 

условно + Осъществимо в 
ограничени участъци 

Обособяване на участъци с по-малък 
наклон на брега 

не релевантно 0 Яз. Пясъчник е с малък 
наклон на брега в 
голямата си част 

Създаване на вторични местообитания    

Изкуствени плаващи острови да +  

Фиксиране на струпвания на дървесина да 0 / +  

Премахване / преместване на 
брегоукрепителни съоръжения  

   

Премахване или оптимизиране на диги, не +  
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Смекчаващи мерки Техническа 
осъществимост 

Екологичен 
ефект 

Коментари 

насипи и др. 

Заместване на съоръженията с 
биологично брегоукрепване 

не +  

Управление на нивото на язовира    

Ограничаване на водовземането не ++ Възможно е да се 
реализира при цялостно 
оптимизиране на 
напоителните системи, 
които захранва язовира и 
загубите на вода, които 
понастоящем са големи. 
Към момента се счита за 
нереалистично. 

Увеличаване на притока  не +  

Стабилизиране на водното ниво в 
заливи и разливи 

условно ++  

Ограничение в максималната завирена 
кота (ниво) 

условно + Яз. Пясъчник има 
конструктивни 
особености, които водят 
до предписание за 
ограничаване на завирен 
обем до 120 млн. м3. 
Това ограничение се 
спазва освен при 
инцидентни ситуации с 
много висок приток. 

Ограничение в минималната завирена 
кота (ниво); 

   

Ограничаване на максималните 
изменения във водното ниво; 
Ограничаване на скоростта на 
изменение; 

условно ++ Измененията във водното 
ниво зависят от 
основното водоползване, 
както и от стойностите на 
валежа/оттока в 
съответната година. 
Скоростта на изпускане 
на язовирите е 
определена в 
инструкции, които 
зависят от 
конструктивните им 
особености.  

Управление на водното ниво, по-близо 
до естествените условия  

да ++  

Управление на ползванията на водния 
обект и обособяване на защитени зони 

   

Обособяване и маркиране на зони с 
ограничени ползвания 

да 0 / + Необходимо е да се 
определят конкретно, 
както и да се обоснове 
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Смекчаващи мерки Техническа 
осъществимост 

Екологичен 
ефект 

Коментари 

необходимостта 

Екологично оптимизирано рибарство    

Екологично оптимизиране на улова и 
зарибяването 

да ++  

Определяне на капацитет за 
аквакултури 

да +  

Подпомагане на рибната миграция и 
осигуряване на свързаност на водните 
местообитания 

   

Свързаност с притоците не релевантно 0 Няма информация за 
фрагментиращи 
структури между язовира 
и притоците 

Рибни проходи и осигуряване на 
екологичен отток в тях 

да +  

Оптимизиране на водовземни 
съоръжения и турбини на ВЕЦ за 
намаляване на смъртност при рибите. 

условно + Оптимизация е възможна 
при бъдещ планов 
ремонт на водовземите 
съоръжения 

Смекчаване на ефектите от физико-
химични параметри 

   

Екологично оптимизиране на притока от 
помпени съоръжения 

не релевантно 0 Яз. Пясъчник не работи в 
помпен режим през 
последните 20 г. 
Помпените съоръжения, 
проектирани да 
подкачват вода от 
изравнителя не 
функционират 

Ограничаване на заустването на 
отпадъчни води 

да ++  

Ограничаване на дифузното 
замърсяване 

да +  

 

Стъпка Г. Проверка дали най-доброто сближаване с екологичния континуум ще бъде 

гарантирано от предложените смекчаващи мерки 

Съществуващата информация от проведен монитаринг в язовирите, особено за техните ХМ 

характеристики, промените от стопанското ползване и реакцията на БЕК и ФХ.  Затова на този 

етап не съществуват достатъчно данни, които да потвърдят със сигурност, че предложените 

смекчаващи мерки за изследваните водни тела са достатъчни за постигане на МЕП. Това може 

да се извърши на по-късен етап след прилагане на специално разработена програма за 

мониторинг, чрез която ще се осигурят необходимите данни за биологично потвърждаване на 

стойностите за ДЕП. Тъй като в момента подобна програма не е стартирала и липсват 

необходимите данни от биологичен мониторинг, тази проверка е извършена предварително 
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въз основа на хидроморфологични данни, описани в т. 6 от доклада  и мерките за смекчаване 

за отделните язовири, предложени в Стъпка 3. 

 

9.3. Етап 3. Определяне на хидроморфологичните условия за МЕП 

Съгласно РДВ хидроморфологичните условиа, които се използват за класифициране на езерни 

екосистеми включват две групи елементи: Хидроложки режим и  Морфологични условия, 

които се оценят по следната скала за екологично състояние/ 

 

ХМ елементи 

(езера) 

Параметри Отлично състояние Добро 

състояние 

Умерено 

състояние 

Хидроложки 

режим  

Количество и динамиката на оттока, 

Водно ниво,  

Времепрестой, 

Връзка с подземните води, 

Съответстват 

изцяло или почти 

изцяло на тези 

приненарушени 

условия 

Условия, 

съответстващи на 

постигането на 

посочените по-горе 

стойности за БЕК 

Морфологични 

условия  

 

Изменения на дълбочината на 
езерото,  

Количество, структура и субстрат на 
езерното дъно 

Структура на езерния бряг  

Състоянието на крайбрежната зона  

Съответстват 

изцяло или почти 

изцяло на тези при 

ненарушени 

условия 

Условия, 

съответстващи на 

постигането на 

посочените по-горе 

стойности за БЕК 

 

Според РДВ хидроморфологичните условия за MEП съответстват единствено на 

въздействията, предизвикани от модификациите на водното тяло, след като са предвидени 

всички смекчаващи мерки, гарантиращи най-добро сближаване с екологичния континуум. 

Тези мерки се отнасят по-специално до осигуряване на свързаност за миграцията на фауната и 

подходящите места за размножаване. Макар че това определение се основава на 

предположение за изпълнени мерки, прогнозирането е от съществено значение за 

следващите стъпки преди изпълнението на мерките или в същото време. На практика, 

получаването на хидроморфологични условия за МЕП трябва да се основава на: 

- съответната категория вода и тип вода; 

-въздействието на набор от мерки за смекчаване (за МЕП) върху хидроморфологичните 

параметри, с оценка на оставащото въздействие. 

Хидроморфологичните условия на MEП са повлияни от извършените физическите 

модификации. Стойностите на биологичните и общите физико-химични качествени елементи 

в МЕР зависят от хидроморфологичните условия за MEП (замърсяването не е от значение в 
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този контекст). По този начин хидроморфологичните условия на MEП са определяши за 

екологичния потенциал на СМВТ. 

 

При дефинирането на ХМ условия за МЕП на изследваните язовири са взети предвид 

характеристиките на съответстващите язовирни типове, публикувани в Приложение 05 

Паспорти на типовете реки и езера в Източнобеломорски район към Раздел 1 в ПУРБ на ИБР 

2016-2021, допълнени от специфичните характеристики на конкретните язовири и 

въздействието, което се очаква от предвидените смекчаващи мерки. 

 

Хидроморфологични условия за МЕП в яз. Кърджали. 

 

Хидроморфологични характеристики Паспорт на тип L11 Данни за яз.Кърджали 

Залята водна площ F (км2) > 10 16.07 

Надморска височина (м) Силно варира 285,5-331,5 

Максимална дълбочина на езерото (м) <120  
добре развит профундал 

85 

Средна дълбочина на езерото (м) >15 31,1 

Смесване/ Миктичност:  
 

Димиктични с изразена 
лятна стратификация и 

термоклин; 

Димиктичен с термоклин 
на дълбочина 
от 9-13-16 м 

Време за престой:  Многогодишни 1-2 години 

Соленост (‰):  <0.5 сладководни <0.5 сладководен 

Геология и субстрат на езерното дъно Изключително 
разнообразна върху 

магмени, седиментни и 
метаморфни скали 

Скалисто  
с около 3 м слой от 

седимент с доминиращ 
органичен състав 

Връзка с подземните води, Подземните води нямат 
съществено значение 

върху формирането на 
водния баланс 

 
Липсват данни 

Средногодишен приток (м3/сек.) - 30.5 

Завирен обем W (млн. м3) - 539.90 

Мъртъв обем (млн. м3) - 107,2 

Височина на стената от основата (м) - 103.50 

Дължина на стената по короната (м) - 402.89 

Кота корона (м) - 331.45 

Максимална дължина наезеротоL(км) - 23,4 
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Най-високо водно ниво (м) НВВН - 331.50 

Най-високо работно водно ниво (м) 
НВРВН 

- 324.30 

Най-ниско работно водно ниво (м) 
ННРВН 

- 285.00 

Определена защитна кота на водното 
ниво при която настъпва изкуствено 
нарушаване на термоклина и 
стратификацията (м) 

  
314-312 

Трофична характеристика, определена 
от ХМ условия за МЕП 

Олиготрофни до 
мезотрофни условия 

Мезотрофен под нивото на 
защитната кота 

 
 
 

Хидроморфологични условия за МЕП в яз. Жребчево. 

 

Хидроморфологични характеристики Паспорт на тип L11 Данни за яз.Жребчево 

Залята водна площ F (км2) > 10 24,97 

Надморска височина (м) Силно варира 240-266 

Максимална дълбочина на езерото (м) <120  
добре развит профундал 

47,8 

Средна дълбочина на езерото (м) >15 21 

Смесване/ Миктичност:  
 

Димиктични с изразена 
лятна стратификация и 

термоклин; 

Димиктичен с 
термоклин на 

дълбочина 
от 9-13-16 м 

Време за престой:  Многогодишни 1-2 години 

Соленост (‰):  <0.5 сладководни <0.5 сладководен 

Геология и субстрат на езерното дъно Изключително 
разнообразна върху 

магмени, седиментни и 
метаморфни скали 

Липсват данни 

Връзка с подземните води, Подземните води нямат 
съществено значение 

върху формирането на 
водния баланс 

 
Липсват данни 

Средногодишен приток (м3/сек.) - 16 

Завирен обем W (млн. м3) - 400 

Мъртъв обем (млн. м3) - 30 

Височина на стената от основата (м) - 268.70 
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Дължина на стената по короната (м) - 791 

Кота корона (м) - 268.70 

Максимална дължина наезеротоL(км) - 16,5 

Най-високо работно водно ниво (м) 
НВРВН 

- 266 

Най-ниско работно водно ниво (м) НВВН - 240 

Защитна кота на водното ниво при която 
настъпва изкуствено нарушаване на 
термоклина и стратификацията (м) 

 253-252 
прогнозна 

Трофична характеристика, определена 
от ХМ условия за МЕП 

Олиготрофни до 
мезотрофни условия 

Мезотрофен  

 
 

 
Хидроморфологични условия за МЕП в яз. Пясъчник. 

 

Хидроморфологични характеристики Паспорт на тип L15 Данни за яз.Пясъчник 

Залята водна площ F (км2) Най-често > 10 16 

Надморска височина (м) Силно варира 269-295 

Максимална дълбочина на езерото (м) <50  
профундал – слабо развит 

или липсва 

32 

Средна дълбочина на езерото (м) <15 
сравнително плитки 

язовири в равнинната 
зона 

16 

Смесване/ Миктичност:  
 

Полимиктични  
Липсва лятна 

стартификация и 
обособен термоклин 

Лятна стратификация с 
дълбочина на 

термоклина 6-7 м 

Време за престой:  Многогодишни; 
едногодишни 

2-3 години 

Соленост (‰):  <0.5 сладководни <0.5 сладководен 

Геология и субстрат на езерното дъно Изключително 
разнообразна върху 

магмени, седиментни и 
метаморфни скали 

Езерно дъно с 
доминиращ пясъчен 
субстрат с органични 

утайки 

Връзка с подземните води, Подземните води нямат 
съществено значение 

върху формирането на 
водния баланс 

 
Липсват данни 
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Средногодишен приток (м3/сек.) - 1,3 

Завирен обем W (млн. м3) - 216 

Мъртъв обем (млн. м3) - 6 

Височина на стената от основата (м) - 42.50 

Кота корона (м) - 299,25 

Максимална дължина наезеротоL(км) - 5,3 

Най-високо работно водно ниво (м) 
НВРВН 

- 295,5 

Най-ниско работно водно ниво (м) 
ННРВН 

- 270 

Защитна кота на водното ниво при която 
настъпва изкуствено нарушаване на 
термоклина и стратификацията (м) 

 280 
прогнозна 

Трофична характеристика, определена 
от ХМ условия за МЕП 

Мезотрофни условия Еутрофни под нивото на 
защитната кота 

 
 

Хидроморфологични условия за МЕП в яз. Копринка. 

 

Хидроморфологични характеристики Паспорт на тип L11 Данни за яз.Копринка 

Залята водна площ F (км2) > 10 12,483 

Надморска височина (м) Силно варира 368-391 

Максимална дълбочина на езерото (м) <120  
добре развит профундал 

43 

Средна дълбочина на езерото (м) >15 Липсват данни 

Смесване/ Миктичност:  
 

Димиктични с изразена 
лятна стратификация и 

термоклин; 

Димиктичен не е 
установена дълбомината 

на термоклина  

Време за престой:  Многогодишни 1-2 пъти / год. 

Соленост (‰):  <0.5 сладководни <0.5 сладково 

Геология и субстрат на езерното дъно Изключително 
разнообразна върху 

магмени, седиментни и 
метаморфни скали 

Чакъл и пясък 
с масивен седимент с 

доминиращ органичен 
състав 

Връзка с подземните води, Подземните води нямат 
съществено значение 

върху формирането на 
водния баланс 

 
Липсват данни 

Средногодишен приток (м3/сек.) - 11,5 
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Завирен обем W (млн. м3) - 142,2 

Мъртъв обем (млн. м3) - 5,4 

Височина на стената от основата (м) - 44 

Дължина на стената по короната (м) - 834 

Кота корона (м) - 392,2 

Максимална дължина наезеротоL(км) - 3,8 

Най-високо водно ниво (м) НВВН - 391,7 

Най-високо работно водно ниво (м) 
НВРВН 

- 391 

Най-ниско работно водно ниво (м) 
ННРВН 

- 368,3 

Защитна кота на водното ниво при която 
настъпва изкуствено нарушаване на 
термоклина и стратификацията (м) 

  
376-378 

прогнозна 

Трофична характеристика, определена 
от ХМ условия за МЕП 

Олиготрофни до 
мезотрофни условия 

Мезотрофен 

 

9.4. Етап 4. Определяне на най-близкия сравним тип води. 

През 2009 г. е извършено първоначално определяне на типовете изследвани язовири, като 

язовирите Кърджали, Жребчево и Копринка са присъединени към тип L11 Големи дълбоки 

язовири, а яз.Пясъчник – към тип L15 Големи равнинни язовири. За определените типове са 

представени характеристики и първотачално определена класификационна система за оценка 

на състоянието по БЕК и ФХ елементи.  

В описанието на типовете липсват характеристиките,, свързани с извършената модификация 

на речните водни тела и ефектите от ползването им да стопански цели. Това не дава 

възможност да се определят коректно ефектите от хидроморфологичните въздействия върху 

елементите за качество и да се дефинира МЕП и ДЕП за всеки елемент. 

В настоящия случай като най-близки сравними типове води могат да се определят посочените 

по-горе язовирни типове, които са включени в нормативната уредба на България, като за 

всеки от тях е необходимо да се добавят специфични характеристики при изследваните 

язовири във връзка с тяхното стопанско ползване. 

Важно е да се отбележи, че в първоначалните паспорти на язовирите от тип L11 е даден по-

широк диапазон относно характерната трофичност на язовирите, която е определена по 

следния начин: „от олиготрофни към мезотрофни условия”. Определеният по-разширен 

диапазон на хранителните условия в язовирите от тип L11 се дължи на няколко важни 

фактора: 

1. Преходната надморска височина между полупланински и равнинен тип 
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водоеми – 250-300 м.н.в., от която зависят и други ХМ характеристики, важни за 

определяне на МЕП и ДЕП; 

2. Наклон на речното корито и бреговата зона на язовирите – от стръмни при 

яз.Кърджали до почти равнинни при яз.Копринка и яз.Жребчево, което определя 

структурата на речното дъно и субстрата, с доминиращо участие на фина органична 

материя която е признак за мезотрофни условия; 

Този по-широк диапазон на трофичните характерестики при язовирите от тип L11 се дължи и 

на промените в тях, предизвикани от водоввзенето за стопански цели. Данните от проведения 

монитаринг показват, че понижаването на водното ниво под характерна за всеки язовир 

дълбочина може да предизвиква нарушаване на лятната стратификация и смесване на вода от 

по-дълбоките слоеве с литоралната зона. Този процес обикновено настъпва при достигане 

водното ниво на формиралия се термоклин като това променя трофичните характеристиките, 

характерни за типа при ненарушена стратификация. 

Горният коментар е валиден и за четвъртия изследван язовир „Пясъчник”, който  е определен 

към тип L15 Големи равнинни язовири и е характеризиран като мезотрофен. Той е 

разположен в преходната зона от полупланински към равнинен водобор, има по-малка 

дълбочина от другите язовири, ограничен воден приток и активно водовземане за напояване 

през летния сезон, което значително понижава водното ниво. При определяне на МЕП и ДЕП 

е необходимо да се предвидят ефектите от стопанското ползване и промените в нивото на 

язовира, което води и до по-разширен диапазон на реакция както при БЕК, така и при ФХ 

елементи. 

При изпълнението на този етап от подхода за определяне на МЕП екипът предлага да се 

използва характеристиката на първонално определените язовирни типове, като към тях се 

добавят характерните промени в хидроложкия режим, свързани със стопанското ползване на 

язовирите. Подробно описание на тези характеристики за всяко от водните тела е 

представено в Етап В. Определяне на хидроморфологичните условия за МЕП, като се 

акцентира върху промените във  водното ниво, които имат ключово значение за промените на 

трофичните характеристики на язовирите и оценката на МЕП и ДЕП. 

 

9.5. Етап 5. Определяне на физикохимичните условия (МЕП) 

Съгласно Приложение V от WFD при определенето на МЕП е необходимо да се вземат 

предвид следните дефиниции: 

- Общите физико-химични качествени елементи отговарят изцяло или почти изцяло на 

непроменените условия, свързани с типа повърхностни водi, които са най-близко до 

изкуствено или силно модифицираното водно тяло. 

- Концентрациите на хранителните вещества остават в границите, нормално свързани с 

такива ненарушени условия. 
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- Нивата на температура, кислороден режим и рН са в съответствие с тези, които се 

намират в най-близко сравнимите типове повърхностни води при ненарушени условия. 

- Концентрациите на специфичните синтетични замърсители са близо до нула и най-

малко под границите на откриване на най-напредналите аналитични техники с общо 

предназначение. 

- Концентрациите на специфични несинтетични замърсители остават в диапазона, 

нормално свързан с непроменените условия, типа повърхностни води, който е най-

близък до този на изкуствено или силно модифицираното тяло (фонови нива). 

В проекта на приложение към Ръководство 4 на РДВ е дадено подробно тълкуване за 

опридeлянето на стойностите на ФХ параметри за МЕП при СМВТ със завиряване (язовири): 

Физико-химичните условия за МЕП се определят, от хидроморфологичните условия и ефекта 

от мерките за смекчаване (за МЕП) върху физико-химичните параметри. В някои случаи 

модифицираните хидроморфологични условия могат да променят физико-химичните условия. 

Например, в случай на изграждане на язовирна стева, температурните условия могат да бъдат 

различни след модификацията. Същото по принцип не е валидно за нивата на хранителните 

вещества (биогени). Поради това, по принцип не трябва да има по-високи нива на биогени (в 

сравнение с непромененото речно водно тяло) във физико-химичните условия при МЕП при 

създаване на преградни стени (язовири). Същевременно съществуващите хранителни нива ще 

имат по-силни ефекти на "еутрофикация" повече "застояла" вода в променената ситуация. 

Като цяло, промяната на типа в зависимост от физико-химичните условия се допуска само ако 

променените физико-химични условия са причинени от модифицираните 

хидроморфологични условия.  

Ако стойностите на тези физико-химични условия, които са пряко свързани с 

хидроморфологичните промени на СМВТ, няма да съответстват напълно или дори почти 

изцяло на типа повърхностни водни тела, който е най-близък до съответното изкуствено или 

силно модифицирано водно тяло, тези разлики трябва да бъдат взети предвид при 

определянето на MEП. 

Изискванията за специфични синтетични замърсители в МЕР са същите като тези за 

естествените водни тела. 

Физико-химичните условия имат важно влияние върху стойностите на биологичните 

качествени елементи в МЕП. 

Спозвайки препоръките в проекта на приложение към Ръководство 4 екипът предлага 

следния подход при определяне на стойностите за ФХ условия и хранителни вещества в 

изследваните язовири: 

- Диапазонът на стойностите за МЕП на ФХ параметри и биогени да се определи на 

базата на: 

- Трофичните характеристики на най-близкия сравним тип води,  
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- Промените в хидролажкия режим, предизвикани от стопанското ползване, които 

оказват значимо въздействие върху стойностите на тези параметри  

При така определените критерии границите за МЕП ще бъдат в по-широк диапазон, като 

оценката задължително ще включва и отчитане на промените на водното ниво. В този случай 

за всеки от язовирите може да се приложи сега действащата класификационна система за ФХ 

елементи, като се отчетат неговите трофични характеристики и тяхното вариране при 

промените във водното ниво. 

Предложение за определяне на стойности за МЕП на ФХ параметри при яз. Кърджали. 

По своите характеристики типът се характеризира с олиготрофни до мезотрофни условия. При 

дефинирането на МЕП за ФХ параметри като база се взема олиготрофната система за оценка, 

като тя се прилага при липса на значимо въздействие от стопанската дейност. Като критерий 

за значимост на въздействието се използва водното ниво при т.нар. защитна кота от 314 м.н.в. 

Когато нивото е над тази кота, язовирът притежава олиготрофни характеристики: 

Типове „езера“ с олиготрофни условия 

 

Показатели/ 
състояние 

Разтворен 
кислород 

 mg/l 
рН 

Ел.пр. 
µS/sm 

N – 
NH4 
mg/l 

N – 
NO3 
mg/l 

N – 
NO2 
mg/l 

Общ 
азот 
mg/l  

P – ortho 
–PO4 
 mg/l 

P – Общ 
фосфор 

mg/l 

БПК5  
mg/l 

Прозрачно
ст Секки,  

m 

Отлично 10,5 – 8 
6,5–
8,7 

650 <0,03 <0,2 <0,01 <0,2 
0,007– 
0,0125 

<0,0125 <1 >4 

 
При водно ниво, позниско от определената защитна кота (314 м.н.в.) се използва 
мезотрофната система за оценка: 

 
Типове „езера“ с мезотрофни условия  

   

Показатели
/ състояние 

Разтворе
н 

кислоро
д, 

 mg/l 

рН 
Ел.пр 
µS/sm 

N – 
NH4 
mg/l 

N – 
NO3 
mg/

l 

N – 
NO2 
mg/l 

Общ 
азот 
mg/l  

P – ortho 
–PO4  
 mg/l 

P – Общ 
фосфор 

mg/l 

БПК5 
mg/l 

Прозрачн
ост 

Секки,  
m 

Отлично 
9,00– 
7,00 

6,5– 
8,7 

650 <0,1 
<0,
8 

<0,0
3 

<0,7 
0,01– 
0,025 

<0,025 <2 >4 

 
 

Предложение за определяне на стойности за МЕП на ФХ параметри при язовирите 

Жребчево и Копринка. 

 
По своите характеристики и двата язовира се различават съществено от яз. Кърджали, 

въпреки че са определени към един тип (L11): 

1. Те са създадени на реки от полупланински тип, а яз.Кърджали – на река от планински 
тип. Затова при тях стойностите на ФХ за МЕП трябва да са съобразени с референтните 
условия в реката, която се влива в язовира.  
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2. Техните хидроморфологични характеристики (по-малка дълбочина, по-малък наклон 
на реката и бреговете, по-бавно течение, по-голям процент на финия ортаничен 
субстрат). 

 

Тези разлики в характеристиките определят по-скоро мезотрофния характер на двата язовира, 

дори без да се отчитат въздействията от водовземането за стопански цели. Тъй като и двата 

язовира не са достатъчно изследвани, както е случаят с яз.Кърджали, и няма сигурни данни за 

котите на нарушаване на лятната стратификация, както и промяната на стойностите на ФХ 

показатели, на този етап екипът предлага стойностите на ФХ показатели за МЕП да се 

определят по въведената мезотрофна система: 

Типове „езера“ с мезотрофни условия  

   

Показатели
/ състояние 

Разтворе
н 

кислоро
д, 

 mg/l 

рН 
Ел.пр 
µS/sm 

N – 
NH4 
mg/l 

N – 
NO3 
mg/

l 

N – 
NO2 
mg/l 

Общ 
азот 
mg/l  

P – 
ortho 
–PO4  
 mg/l 

P – Общ 
фосфор 

mg/l 

БПК5 
mg/l 

Прозрачн
ост Секки,  

m 

Отлично 
9,00– 
7,00 

6,5– 
8,7 

650 <0,1 
<0,
8 

<0,0
3 

<0,7 
0,01– 
0,025 

<0,025 <2 >4 

 
По този начин стойностите на ФХ показатели за МЕП ще са близки до референтните стойности 

за реките, на които са създадени язовирите, най- вече за стойностите на общ фосфор (<0,025 

mg/l и за речния е язовирния тип) , който е определящ за процесите на еутрофикация 

 
Предложение за определяне на стойности за МЕП на ФХ параметри при язовир Пясъчник. 

По своите характеристики язовир Пясъчник е определен като мезотрофен, но в случаи на 

понижено водно ниво в следствие на водовземане за напояване и ограничен приток се 

проявяват характеристики, типични ца плитките равнинни езера от еутрофен характер.  

Затова при дефинирането на МЕП за ФХ параметри като база се взема мезотрофната система 

за оценка, като тя се прилага при липса на значимо въздействие от стопанската дейност. Като 

критерий за значимост на въздействието се използва прогнозното водно ниво за т.нар. 

защитна кота от 285 м.н.в., при която литоралната зона в язовира напълно се пресушава 

Когато нивото е над тази кота, язовирът притежава мезотрофни характеристики: 

Типове „езера“ с мезотрофни условия  

   

Показатели
/ състояние 

Разтворе
н 

кислород
, 

 mg/l 

рН 
Ел.пр. 
µS/s

m 

N – 
NH4,  
mg/

l 

N – 
NO3,  
mg/

l 

N – 
NO2, 
mg/l 

Общ 
азот

, 
mg/l  

P – 
orth
o –

PO4,  
 mg/l 

P – Общ 
фосфор

, 
mg/l 

БПК5,
  

mg/l 

Прозрачнос
т Секки,  

m 

Отлично 9,00– 7,00 
6,5
– 

8,7 
650 <0,1 <0,8 

<0,0
3 

<0,7 
0,01– 
0,025 

<0,025 <2 >4 

 
При водно ниво, по-ниско от прогнозната защитна кота (285 м.н.в.) за дефиниране на МЕП се 
използват границите вежду добро и умерено състояние на мезотрофната система за оценка. 
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Рязширеният диапазон при оценката на МЕП в яз. Пясъчник е илюстриран в таблизата по-
долу: 

 
Адаптирана система за МЕП при яз. Пясъчник (Типове „язовири“ с мезотрофни условия) 

Показатели/ 
състояние 

Разтвор
ен 

кислоро
д, 

 mg/l 

рН 
Ел.пр. 
µS/sm 

N – 
NH4

,  
mg/

l 

N – 
NO3,  
mg/l 

N – 
NO2, 
mg/l 

Общ 
азот, 
mg/l  

P – 
ortho –

PO4,  
 mg/l 

P – 
Общ 

фосфо
р, 

mg/l 

БПК

5,  
mg/

l 

Прозрачн
ост Секки,  

m 

Отлично 
Кота > 280 м 

9,00– 
7,00 

6,5
– 

8,7 
650 

<0,
1 

<0,8 <0,03 <0,7 
0,01– 
0,025 

<0,025 <2 >4 

Отлично 
Кота < 280 м 

7,00– 
6,00 

6,5
– 

8,7 
750 

0,1
– 

0,3 

0,8– 
2 

0,03– 
0,06 

0,7– 
2,5 

0,025– 
0,06 

0,025– 
0,075 

2 – 
4 

4 – 2 

 
Предложената разширена класификационна система за МЕП при яз.Пясъчник е прогнозна, тъй 

като липсват достатъчно данни за промените при ФХ елементи, предизвикани от варирането 

на водното ниво. За целта е необходимо да се извършва мониторнинг по програма, 

специално адаптирана към характеристиките на язовирите и промените, причинени от 

стопанската дейност в тях. 

 

9.6. Етап 6. Определяне на биологичните условия за Максимален екологичен 

потенциал (МЕП) 

Съгласно РДВ, Приложение V 1.2.5, стойностите на БЕК за МЕП трабва да отразават доколкото 

е възможно тези, които са асоциирани към най-близкия сравним тип водни тела, като се имат 

предвид хидроморфологичните условия в СМВТ / ИВТ.  

Прилагайки принципите на подхода „Прага“, предлаганият подход за определяне на 

стойности за МЕП за всеки от биологичните елементи за качество, отчита: 

 хидроморфологичните условия в изследваните язовири от типове L11 и L15 и тяхното 

въздействие върху БЕК; 

 смекчаващите мерки за МЕП; 

 наличните методики и класификационна система за оценка по БЕК.  

 

9.7. Етап 7. Определяне на биологичните условия за Добър екологичен потенциал 

(ДЕП) 
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9.8. Етап 8. Определяне на условията за подкрепящите елементи за качество за ДЕП 

Определянето на условията за ДЕП на поддържащи качествени елементи е свързано с  

хидроморфологични условия и физикохимични условия, включително стандарти за качество 

на околната среда (СКОС) за специфични синтетични и несинтетични замърсители. 

1) Хидроморфологични условия (ДEП) 

Хидроморфологичните условия за ДEП трябва да са такива, че да подкрепят постигането на 

биологичните стойности на ДEП и по-специално определянето на стойностите за тези 

биологични качествени елементи, които са чувствителни към хидроморфологични изменения. 

В случай, че се използва подходът за смекчаване на мерките за дефиниране на ДEП, 

хидроморфологичните условия в ДEП се основават на ефектите от мерките за смекчаване (за 

ДEП) върху хидроморфологичните елементи. 

Като цяло, хидроморфологичните условия в ДEП трябва да отчитат екологичната 

функционалност, като се има предвид необходимостта от осигуряване на най-добро 

сближаване с екологичния континуум, изискващ възможностите за миграция, някои 

изисквания за потока, както и изискванията за седименти / местообитания, и съответните БЕК 

(особено риби и бентосни безгръбначни) в сравнение с МЕП. 

До момента в България няма проведени детайлни изследвания и разработена 

класификационна система за оценка на състоянието пи ХМ елементи за качество. Това не дава 

възможност за по-детайлно класифициране на ХМ елементи за качество в настоящата 

разработка и извеждане на границата за ДЕП. Затова екипът приема, че с определянето на 

списъка от смекчаващи  мерки за ДЕП по отношение на въздействието върху ХМ елементи за  

качество се осигуряват необходимите условия за неговото постигане. 

 

2) Физико-химичните условия за ДЕП трябва да са съобразени с постигането на биологичните 

стойности за ДЕП. Също така се изисква стойностите на общите физико-химични качествени 

елементи за ДЕП да са такива, че да гарантират функционирането на екосистемата. 

В случай, че се използва подходът за смекчаване на мерките за дефиниране на GEP, физико-

химичните условия се основават на въздействията на мерките за смекчаване (за GEP) върху 

физико-химичните параметри. 

Като цяло трябва да се спазват същите стойности за физико-химичните условия, както при 

доброто екологично състояние на оригиналния тип воден обект, освен ако параметърът е 

повлиян от хидроморфологичната промяна, водеща до определяне на СМВТ и 

хидроморфологичните промени от стопанската дейност извършвана в тя. Трябва да се вземат 

предвид стандартите за качество на околната среда (СКОС) за специфичните синтетични и 

несинтетични качествени елементи на замърсителите със същите стойности, които трябва да 

бъдат постигнати, както и за добро екологично състояние. 
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Екипът предлага при определяне на условията за ДЕП за ФХ елементи да се приложи същия 

подход, както и при определяне на МЕП. Диапазонът на стойностите за ДЕП на ФХ параметри 

и биогени да се определи на базата на: 

3. Трофичните характеристики на най-близкия сравним тип води,  

4. Промените в хидролажкия режим, предизвикани от стопанското ползване, 

които оказват значимо въздействие върху стойностите на тези параметри  

 

Предложение за определяне на стойности за ДЕП на ФХ параметри при яз. Кърджали. 

При дефинирането на ДЕП за ФХ параметри като база се взема олиготрофната система за 

оценка, като тя се прилага при липса на значимо въздействие от стопанската дейност. Като 

критерий за значимост на въздействието се използва водното ниво при т.нар. защитна кота от 

314 м.н.в. Когато нивото е над тази кота, язовирът притежава олиготрофни характеристики: 

Типове „езера“ с олиготрофни условия  

    

Показатели/ 
състояние 

Разтворен 
кислород 

 mg/l 
рН 

Ел.пр. 
µS/sm 

N – 
NH4 
mg/l 

N – 
NO3 
mg/

l 

N – 
NO2 
mg/l 

Об
щ 

азот 
mg/l  

P – 
ortho –

PO4 
 mg/l 

P – Общ 
фосфор 

mg/l 

БПК5  
mg/l 

Прозрачно
ст Секки,  

m 

Добро 8,00 – 6 
6,5–
8,7 

750 
0,03 

– 
0,08 

0,2 
– 

0,5 

0,01 
– 

0,025 

0,2 
– 

0,8 

0,0125 
– 0,04 

0,0125 – 
0,04 

1 – 
2,5 

4 – 2 

 
 
При водно ниво, позниско от определената защитна кота (314 м.н.в.) се използва 
мезотрофната система за оценка: 

 
Типове „езера“ с мезотрофни условия  

   

Показател
и/ 

състояние 

Разтвор
ен 

кислоро
д, 

 mg/l 

рН 
Ел.пр. 
µS/sm 

N – 
NH4,  
mg/l 

N – 
NO3,  
mg/l 

N – 
NO2, 
mg/l 

Общ 
азот, 
mg/l  

P – 
ortho –

PO4,  
 mg/l 

P – Общ 
фосфор, 

mg/l 

БПК5,
  

mg/l 

Прозрач
ност 

Секки,  
m 

Добро 
7,00– 
6,00 

6,5
– 

8,7 
750 

0,1– 
0,3 

0,8– 
2 

0,03– 
0,06 

0,7– 
2,5 

0,025– 
0,06 

0,025– 
0,075 

2 – 4 4 – 2 

 
 
 

Предложение за определяне на стойности за ДЕП на ФХ параметри при язовирите 

Жребчево и Копринка. 

 
Поради мезотрофния характер на двата язовира, дори без да се отчитат въздействията от 

водовземането за стопански цели. екипът предлага стойностите на ФХ показатели за МЕП да 

се определят по въведената мезотрофна система.  
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Типове „езера“ с мезотрофни условия  

   

Показатели/ 
състояние 

Разтвор
ен 

кислоро
д, 

 mg/l 

рН 
Ел.пр. 
µS/sm 

N – 
NH4,  
mg/l 

N – 
NO3,  
mg/l 

N – 
NO2, 
mg/l 

Общ 
азот, 
mg/l  

P – 
ortho –

PO4,  
 mg/l 

P – 
Общ 

фосфор
, 

mg/l 

БПК5,
  

mg/l 

Прозрач
ност 

Секки,  
m 

Добро 
7,00– 
6,00 

6,5
– 

8,7 
750 

0,1– 
0,3 

0,8– 
2 

0,03– 
0,06 

0,7– 
2,5 

0,025– 
0,06 

0,025– 
0,075 

2 – 4 4 – 2 

 
 
Предложение за определяне на стойности за ДЕП на ФХ параметри при язовир Пясъчник. 

 
По своите характеристики язовир Пясъчник е определен като мезотрофен, но в случаи на 

понижено водно ниво се проявяват характеристики, типични ца плитките равнинни езера от 

еутрофен характер.  

Затова при дефинирането на ДЕП за ФХ параметри като база се взема мезотрофната система 

за оценка, като тя се прилага при липса на значимо въздействие от стопанската дейност. Като 

критерий за значимост на въздействието се използва прогнозното водно ниво за т.нар. 

защитна кота от 285 м.н.в., при която се наблюдава деструкция на литоралната зона в 

язовира. Когато нивото е над тази кота, язовирът притежава мезотрофни характеристики: 

Типове „езера“ с мезотрофни условия  

   

Показатели
/ състояние 

Разтво
рен 

кислор
од, 

 mg/l 

рН 

Ел.пр
. 

µS/s
m 

N – 
NH4,  
mg/l 

N – 
NO3,  
mg/l 

N – 
NO2, 
mg/l 

Общ 
азот, 
mg/l  

P – 
ortho –

PO4,  
 mg/l 

P – Общ 
фосфор, 

mg/l 

БПК5,
  

mg/l 

Прозрач
ност 

Секки,  
m 

Добро 
7,00– 
6,00 

6,5
– 

8,7 
750 

0,1– 
0,3 

0,8– 
2 

0,03– 
0,06 

0,7– 
2,5 

0,025– 
0,06 

0,025– 
0,075 

2 – 4 4 – 2 

 
При водно ниво, по-ниско от прогнозната защитна кота (285 м.н.в.) за дефиниране на МЕП се 
използват границите между добро и умерено състояние на мезотрофната система за оценка. 
Рязширеният диапазон при оценката на МЕП в яз. Пясъчник е илюстриран в таблизата по-
долу: 

 
Адаптирана система за ДЕП при яз. Пясъчник (Типове „язовири“ с мезотрофни условия) 

Показатели
/ състояние 

Разтвор
ен 

кислоро
д, 

 mg/l 

рН 
Ел.пр. 
µS/sm 

N – 
NH4

,  
mg/

l 

N – 
NO3,  
mg/l 

N – 
NO2, 
mg/l 

Общ 
азот, 
mg/l  

P – 
ortho –

PO4,  
 mg/l 

P – 
Общ 

фосфо
р, 

mg/l 

БПК5,
  

mg/l 

Прозра
чност 

Секки,  
m 

Добро 
Кота > 280 м 

7,00– 
6,00 

6,5– 
8,7 

750 
0,1
– 

0,3 

0,8– 
2 

0,03– 
0,06 

0,7– 
2,5 

0,025– 
0,06 

0,025– 
0,075 

2 – 4 4 – 2 

Добро 
Кота < 280 м 

6,00÷5,0
0 

6,5– 
8,7 

1000 
0,3
÷0,
6 

2÷4 
0,06÷
0,09 

2,5÷4 
0,06÷0,

08 
0,075÷

0,1 
4÷8 2÷1 
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Предложената разширена класификационна система за МЕП при яз.Пясъчник използва 
стойности, отчитащи начало на процеси на еутрофизация при мезотрофни водни тела, 
предидвикани от ниско водно ниво в язовира. Те са използванив класификационната система 
като граници на по-нисък клас, като са съобразени със стойностите за добро екологично 
състояние по ФХ елевенти в езерата с еутрофен характер (крайречни езера и блата).  Тъй като 
липсват достатъчно данни за промените при ФХ елементи, предизвикани от варирането на 
водното ниво е необходимо да се подготви и старгира мониторнингова програма, адаптирана 
към характеристиките на язовирите и промените, причинени от стопанската дейност в тях. 
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II. ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Протоколи за БЕК фитопланктон 

 

2. Протоколи за БЕК макрозообентос 

 

3. Протоколи за БЕК макрофити 

 

4. Протоколи за БЕК ихтиофауна 

 

5. Протоколи за микробиология 

 

6. Протоколи за ФХЕК, измерени на терен insitu 

 

7. Протоколи за ФХЕК от акредитирана лаборатория 

 

8. Снимков материал от изследваните язовири 

 


