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SDG 6.5.1, degree of implementation of IWRM in Bulgaria
Sustainable Development Goal (SDG) indicator 6.5.1 focuses on the “Degree of integrated water
resources management implementation”. Every three years, it allows countries to take the pulse of how
they are advancing with this SDG indicator, and to devise strategies for boosting further progress.
During baseline data collection in 2017, a total of 172 UN Member States reported data for this indicator,
which allowed a global baseline on the status of IWRM implementation to be established, providing a crucial global, regional and national reference point. The SDG 6.5.1 monitoring exercise has also provided the
basis for several on-the-ground activities in countries aimed at advancing IWRM implementation.
In January of 2020, the United Nations Environment Programme (UNEP), as the custodian agency of
this indicator, officially invited countries to undertake a second round of data collection, by filling in the
national survey on the status of IWRM implementation. Due to the global COVID-19 pandemic, the
reporting deadline for SDG 6.5.1 was extended from May 15th to July 31st, 2020. UNEP, UNEP-DHI,
UNDP-Cap-Net and the Global Water Partnership (GWP), offered assistance to countries to carry out a
multi-stakeholder consultation to support this monitoring effort, through the SDG 6 IWRM Support
Programme, which in 2020 is helping 60 countries around the world.
In Bulgaria, through the Support Programme and coordinated by GWP, two online workshops with 38
participants and one face-to-face workshop with 20 participants were held in July 2020. As additional
input, 22 people familiar with the implementation of integrated water resources management in their
professional field were interviewed.

The proposals of stakeholders from ministries, basin directorates, the water supply and sanitation sector,
the agriculture and irrigation sector, municipalities, water associations, academia/research institutes, universities, retired water experts, NGOs etc. were taken into account. Compared to the 2017 baseline, the
greatest improvements in scoring were observed in Section 1: Enabling Environment, but in all four sections of the survey – and thus the overall SDG score for Bulgaria – notable progress was seen. As is
observed in many other countries, Section 4: Financing was the lowest scoring of the four sections. The
preliminary results are subject to final review and approval by UNEP as the custodian agency (http://iwrmdataportal.unepdhi.org/).
The recommended next steps are related to further improving coordination between responsible institutions for IWRM implementation and better involvement of all stakeholders at the national and local levels. One way to achieve progress is to learn from decision-makers and all interested parties with special
attention to young people about best IWRM practices with the greatest positive ecological impact at
affordable financial costs for the population. IWRM trainings are an essential lever for achieving the
goals of SDG 6.5.1 by 2030.
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IDES - Improving water quality
in the Danube river and its tributaries
by integrative floodplain management based on
Ecosystem Services
Duration: 07/2020 – 12/2022
Background
National governments have clearly committed to reducing nutrient loads transported by the Danube in order to ensure
and enhance its ecological status. The challenge of reducing the eutrophication of the Danube and its tributaries, and
thus of the Black Sea, can only be solved by transnational basin-wide cooperation. Near natural floodplains or buffer
strips carry high potential to significantly reduce nutrient pollution, but floodplains are subject to multiple human uses
that strongly affect the water quality of rivers. So far, these uses have been managed on a sectoral basis (e.g. flood
retention, nature conservation, agriculture), rarely regarding water quality and interactions between sectors.
The ecosystem services concept valuates the services that nature offers for human well-being. Taking into account
all relevant ecosystem services, a multi-functional and sustainable water and floodplain management can be established. The implementation and awareness of the ecosystem service approach are varying widely in the Danube
region, but so far have never been used pro-actively for spatial planning or as an official part of planning or permission procedures. The use of a River Ecosystem Service Index in Germany (www.resi-project.info/en) has shown that
water management significantly improves if synergies between various Ecosystem services, which reflect the various
sectoral interests and targets, are identified.
Aim
The IDES project aims to develop and implement a transnational integrative ecosystem service approach to improve
water quality management and thus to generate win-win-situations for multifunctional floodplains instead of trade-offs.
The IDES tool should enable the national key actors in water quality management to identify the most sustainable
measures without neglecting the needs of other sectors. The innovative IDES tool will provide an ecosystem service
assessment for floodplains that support sustainable decision making in floodplain management, both in pilot areas
and on the transnational level.
IDES approach – Main steps
1. Analysis of the actual situation of water quality and its pressures and of ecosystem services in the whole Danube
region by geographical explicit models, GIS analysis and literature review. Harmonization of different approaches and
joint development of the framework of an ecosystem service evaluation tool (IDES tool) based on these enquiries.
2. Stakeholder workshops in five pilot areas in Austria, Slovenia, Hungary, Serbia and Romania where innovative
water quality management concepts will be elaborated and assessed using the newly developed IDES tool. The
results and experiences in the implementation of the IDES tool will be summarized in the IDES manual and transferred to key actors of the participating countries during national training courses.
3. Joint development of a transnational strategy providing the operational pathway to integrate the ecosystem service approach in future water quality planning processes. Feedback from a transnational stakeholder workshop will
help to fine-tune the IDES tool and strategy in the final phase and to foster its implementation.
IDES – Partnership
Leader partner: Catholic University Eichstaett-Ingolstadt, Professorship for Applied Physical Geography, Germany.
Project partners: University of Natural Resources and Life Sciences Vienna, BOKU-IHG, Austria; University of
Bucharest, UB-RCSES, Romania; Middle Tisza District Water Directorate, Kötivizig, Hungary; WWF-Romania;
Forschungsverbund Berlin e.V., FVB.IGB, Germany; Ministry of Environment, Waters and Forests, Romania; Slovenia
Forest Service, SFS; Faculty of Agriculture, University of Novi Sad, FAUNS, Serbia; Climate, Atmosphere and Water
Research Institute at Bulgarian Academy of Sciences, CAWRI-BAS, Bulgaria; Institute for water of the Republic of
Slovenia, IzVRS.
Associated strategic partners: International Commission for the Protection of the Danube River, Austria; Bavarian
State Ministry of the Environment and Consumer Protection, Germany; State Nature Conservancy of the Slovak
Republic, Slovakia; National Institute for Hydrology and Water Management, Romania; General Directorate of Water
Management, Hungary; Institute for Nature Conservation of Vojvodina Provinc, Serbia; International Sava River Basin
Commission, Croatia; Association “Global Water Partnership-Bulgaria”, Bulgaria; Federal Ministry of Agriculture,
Regions and Tourism, Austria; Austrian Federal Waterway Administration, Austria; Danube floodplain National Park,
Austria; Fisheries Research Institute of Slovenia, Slovenia; WWF Adria - Association for the protection of nature and
conservation of biological diversity, Croatia; EcoContact P.A., Moldova.
Contacts
The IDES project (Improving water quality in the Danube river and its tributaries by integrative floodplain management based on Ecosystem Services) is co-funded by the European Union (ERDF, IPA). For more information about
it, visit the project website: www.interreg-danube.eu/ides.
Barbara Stammel, project manager, Catholic University Eichstaett-Ingolstadt, Barbara.Stammel@ku.de
Alexandra Damian, communication manager, WWF-Romania, adamian@wwf.ro
Prof. Emil Bournaski, project coordinator in Bulgaria, CAWRI-BAS, bournaski@aim.com, http://cawri-bas.eu/
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ИНВЕСТИЦИИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА
ПСПВ ПАНЧАРЕВО И ПСПВ БИСТРИЦА – ЗА И ПРОТИВ
INVESTMENTS FOR RECONSTRUCTION AND MODERNIZATION OF
DWTP PANCHAREVO AND DWTP BISTRITSA - PRO AND CON
Assoc. Prof. Galia Bardarska, Ph.D, Association „GWP-Bulgaria”,
galiabardarska@gmail.com
Dipl. Eng. Anka Dineva
Dipl. Eng. Plamen Petkov
Summary: This article examines the appropriateness of the proposed measures for the
reconstruction and modernization of the Sofia drinking water treatment plants DWTP
Pancharevo and DWTP Bistritsa. The total value for construction works and machines
is BGN 48 276 806 excluding VAT, which will inevitably affect the price of water due to
the increase in operating costs and depreciation.
Keywords: drinking water, quality, treatment
1. Увод
Количеството на пречистената пиВ периода 15.12.2017-23.12.2019 г. е
тейна вода в двете софийски станции е
разработен проект № BG16M1OP002както следва [1]:
1.007-0001 „Подготовка на регионално
- ПСПВ Панчарево: за периода 2014прединвестиционно проучване (РПИП)
2016 г. средно годишната произвоза водоснабдяване и канализация за тедителност е около 2160 l/s, максириторията на Столична община“ по опемалната дневна -3170 l/s, а миниративна програма „Околна среда 2014малната - 1450 l/s. При спиране на
2020 г.“ (ОПОС) с възложител Столична
ПСПВ Бистрица или намаляване на
община. Предвидените инвестиции за
водата от Рилския водопровод,
ВиК системите и прилежащите към тях
ПСПВ Панчарево се поддържа в
системи на Етап 1 са 356 112 653,74 лв.
състояние, което да позволи да рабез ДДС и са разпределени за агломеработи нормално с дебит средно 2250
ции София, Нови Искър и Банкя [1].
l/s, а при необходимост 4500 l/s.
Настоящата статия разглежда целесъ- ПСПВ Бистрица: за периода 2014образността на предложените мерки за
2016 г. средно годишната производиреконструкция и модернизация на сотелност е около 1670 l/s, максималфийските пречиствателни станции за пината дневна -3380 l/s, а минималната
тейна вода ПСПВ Панчарево и ПСПВ
- 573 l/s.
Бистрица, като базисната година в проекКачеството на суровата вода на входа
та е 2017 г., а целевата година – 2023 г.
на двете софийски питейни станции не
Общата стойност само за строителноотговаря на изискванията на Наредба №
монтажни работи (СМР) и машини е 48
9 за качество на водата, предназначена
276 806 лв. без ДДС, което неминуемо
за питейно-битови нужди, най-често по
ще се отрази на цената на водата поради
показателите мътност, съдържание на
увеличаване на експлоатационните разпланктон и микробиологически покаходи и амортизационните отчисления [1].
затели (Таблица 1) [1]. Водите са с
2. Количество на пречистената
ниска алкалност (много меки).
питейна вода и нейното качество в
За периода 2012-2017 г. са анализиРПИП-2019
рани 1825 броя проби по показател мът2

Таблица 1. Качество на суровата вода на вход ПСПВ за периода 2012-2017 г.

*Забележка: Фитопланктонът и зоопланктонът не се нормират в Наредба № 9 за качество на
водата, предназначена за питейно-битови нужди.

ност на ПСПВ Панчарево (Таблица 2)
[1]. Мътността на суровата вода на вход
ПСПВ Панчарево се изменя в тесни
граници, като за разглеждания период с
97 % обезпеченост са стойностите под
3 FNU. В 9,6 % от пробите показателят
мътност е отговарял на изискванията за

качество на питейната вода според
Наредба № 9 още на вход ПСПВ.
Максималната измерена стойност за
мътността в периода е 12,74 FNU.
Максималната стойност на фитопланктона за 2012 г. е 2210 бр.кл./ml, средно за годината - 154 бр.кл./ml, над 1000

3

Таблица 2. Мониторинг за мътността на ПСПВ Панчарево, 2012 – 2017 г.

бр.кл./ml с трайност 14 дни в годината и
над 500 бр.кл./ml - 30 дни в годината [1].
Максималната стойност на фитопланктона за периода 2013-2016 г. е 790 бр.кл./
ml, средно за годината - 100 бр.кл./ml и
над 500 бр.кл./ml. - 5 дни в годината [1].
Максималната стойност на фитопланктона за 2017 г. е 38 200 бр.кл./ml,

средно за годината - 2195 бр. кл./ml, над
1000 бр.кл./ml с трайност 81 дни в годината и над 500 бр.кл./ml с трайност 92
дни в годината [1].
Най-честото микробиологично замърсяване на вход ПСПВ Панчарево е по
показателите Брой колиформни бактерии и Ешерихия коли (Таблица 3) [1].

Таблица 3. Микробиологични показатели на суровата вода на вход ПСПВ Панчарево

За периода 2014-2016 г. са анализирани 1095 броя проби по показател мътност на ПСПВ Бистрица (Таблица 4)
[1]. Мътността на суровата вода на
вход ПСПВ Бистрица се изменя в тесни граници, като за разглеждания период с 84,2 % обезпеченост са стойностите между 1 и 3 FNU. В 12 % от
пробите показателят мътност е отговарял на изискванията за качество на питейната вода според Наредба № 9 още
на вход ПСПВ. Максималната измерена стойност за периода е 5,89 FNU.
Максималната стойност на фитопланктона за 2012 г. е 1200 бр.кл./ ml, средно за
година - 104 бр.кл./ml и над 500 бр. кл./ml.
с трайност 13 дни в годината [1].
Максималната стойност на фитопланктона за периода 2013-2016 г. е
4

1040 бр.кл./ml, средно за годината 100 бр.кл./ml и над 1000 бр.кл./ml. с
трайност 1 ден в годината [1].
Максималната стойност на фитопланктона за 2017 г. е 33 510 бр.кл./ml,
средно за годината - 2000 бр.кл./ml и над
1000 бр.кл./ml. с трайност 83 дни в
годината [1].
Най-честото микробиологично замърсяване на вход ПСПВ Бистрица е по
показателите Брой колиформни бактерии и Ешерихия коли (Таблица 5) [1].
В сравнение с данните за микробиологичните показателите на вход ПСПВ
Панчарево е видно, че стойностите им на
вход ПСПВ Бистрица са по-високи. Това
се обяснява с извършваното предхлориране на водата от яз. Искър преди нейното постъпване към ПСПВ Панчарево.

Таблица 4. Мониторинг за мътността на ПСПВ Бистрица, 2014 – 2016 г.

Таблица 5. Микробиологични показатели на суровата вода на вход ПСПВ Бистрица, 2014-2016 г.

Обобщените данни за анализираните водни проби по физикохимични и микробиологични показатели във водопроводната мрежа на

Зона 1 – населени места, водоснабдявани от яз. Искър за периода
2014-2016 г. е показано в следващата Таблица 6 [1].

Таблица 6. Показатели с несъответствие във водопроводната мрежа на Зона 1- населени
места, водоснабдявани от яз. Искър, 2014-2016 г.

Несъответствията с нормативните
стойности са по показателите мътност,
желязо, алуминий и брой колиформни
бактерии [1]. Несъответствието на показателите мътност и съдържание на
алуминий не формират тенденция, а поскоро са инцидентни, вследствие на
аварии или други технически интервенции по водопроводната мрежа на

Столична община. Несъответствието по
микробиологични показатели се дължи
най-вече на вторично замърсяване, а на
желязото от кородирали водопроводи.
За услугата „Доставяне на вода на
потребителите“ за ВС „София“ и поточно за подобряване качеството на
водата на яз. Искър за питейно-битови
нужди съгласно Наредба № 9, разходът
5

за коагуланта CFS на вход ПСПВ за
2015 и 2016 г. e на стойност 0,00291
лв./m3 [1].
3. Предпроектни инвестиционни
проучвания за реконструкция и
модернизация на ПСПВ „Панчарево” - 2014 г.
Предпроектните инвестиционни
проучвания за реконструкция и модернизация на ПСПВ „Панчарево” по
части: Технологична и В и К, Архитектурна, Строително-конструктивна,
Машинно-конструктивна, Електро и
КИП и А, ОВК и Енергийна ефективност, се разработват през 2013-2014 г.
съгласно Договор № W168/24.07.2013
между Столична община чрез концесионера „Софийска вода” АД и „Инжпроект” ООД и при спазване на действащата нормативна база [2]. На
Възложителя са предложени няколко
алтернативи [2]:
1. Реконструкция на действащата
към 2014 г. технология с цел спиране на
течовете и осигуряване безопасността
на двустъпалната схема на пречистване
за 4,5 - 5 m3/s: подаване на коагулант/
флокулант/сорбент – избистрители – еднослойни бързи пясъчни филтри – постхлориране.
2. Реконструкция и модернизация
на действащата към 2014 г. технология с цел спиране на течовете и
осигуряване безопасността на двустъпалната схема на пречистване за
4,5 - 5 m 3/s: подаване на коагулант/флокулант/ сорбент – избистрители – еднослойни бързи пясъчни
филтри – постхлориране. Алтернатива 2 повтаря Алтернатива 1, като
разликата по искане на Възложителя
се състои в покриване на избистрителите и пилотно в една филтърна
клетка да се изпита нова порьозна
дифузьорна система „Leopold“.
3. Реконструкция на еднослойните
бързи филтри с цел спиране на течовете и осигуряване безопасността на
едностъпална схема на пречистване за
4,5 - 5 m3/s: подаване на коагулант/
флокулант/сорбент – контактни пясъчни бързи филтри с низходяща филтрация – постхлориране. Запазват се
всички дейности както при Алтернати6

ва 2, като отпадат само избистрителите
и покривната конструкция над тях.
4. Реконструкция на едностъпалната технологична схема с двуслойни
бързи филтри с цел интензифициране
на филтрационния процес и промивката, спиране на течовете и осигуряване
безопасността. Отпадат избистрителите, а се променя само филтърния пълнеж на бързите филтри с двуслоен антрацитово-пясъчен филтърен пълнеж
за пречистване за 4,5-5 m3/s: подаване
на коагулант/флокулант/сорбент –контактни пясъчно-антрацитови бързи
филтри с низходяща филтрация– постхлориране.
5. Едностъпална схема на пречистване със самопромиващи се модулни
бързи филтри с пясъчно-антрацитов
пълнеж:
Вариант 1: Монтиране на 12 нови
самопромиващи се филтри и реконструкция на Филтърен корпус 1 с пясъчно-антрацитов пълнеж на бързите
филтри, при което отпада реконструкцията на Филтърен корпус 2 и всичките 6 избистрителя.
Вариант 2: Монтиране на 24 броя
самопромиващи се бързи филтри с пясъчно-антрацитов пълнеж на площадките на 6те избистрители, като отпада
реконструкцията на двата филтърни
корпуса 1 и 2, избистрителите, резервоара за чиста вода, въздуходувки,
промивни помпи и др. Пречистената
вода след модулните бързи филтри
гравитачно постъпва към канала с
чистата вода за постхлориране, а за
отвеждането на промивните води се
използва дренажната система на
избистрителите. Изчислените инвестиционни разходи по отделните части
са посочени в следващата Таблица 7
[2].
Впоследствие Възложителят изпълнява някои от предложенията за реконструкция на ПСПВ Панчарево т.е.
предвидените инвестиции в РПИП2019 би трябвало да са по-ниски от
посочените в Таблица 7. Като резултат пречистваната питейна вода на
изход ПСПВ Панчарево отговаря по
всички показатели съгласно Наредба
№ 9, което го доказват анализите на
„Софийска вода“ АД и РЗИ-София.

Таблица 7. Инвестиционни разходи за реконструкция и модернизация на ПСПВ
„Панчарево” [2]

4. Инвестиционни намерения в
РПИП-2019
Обхватът на инвестиционното намерение за ПСПВ Панчарево
предвижда [1]:

Рехабилитация, целяща конструктивно оздравяване, отстраняване
на течове, подмяна на саваци, ремонт
на канали, покривни капаци и др. на
всичките 6 бр. избистрители, разделени на две групи;
 Рехабилитация и подмяна на вливната и разпределителна тръбна система
за сурова вода на 6 броя избистрители;
 Рехабилитация и подмяна на защитна V-образна система за сурова вода;

Рехабилитация и подмяна на
тръбната система за избистрената вода
на 6 броя избистрители;
 Рехабилитация на всички общо

8 броя байпасни канали за подаване на
сурова вода директно към филтрите;
 Цялостна подмяна на всички
тръбни системи, арматури, входни
клапи и регулатори на филтърната
скорост на 1/2 от филтърните клетки десен /западен/ филтърен корпус,
както и цялостна подмяна на дренажните системи;
 С цел намаляване разхода на
хлор и повишаване ефективността на
дезинфекция на водата се предвижда
въвеждане на система за UV дезинфекция на водата за 1/2 от производителността на станцията -2250 l/s;
Предвижда се рехабилитация на
конструкцията и покрива на халето на
десен /западен/ филтърен корпус.
Инвестицията (лв. без ДДС) за
ПСПВ Панчарево е както следва [1]:

Обхвата на инвестиционното намерение за ПСПВ Бистрица предвижда [1]:
 Предвид качеството на суровата вода (максимална мътност около 6,0
FNU, средна стойност за периода 1,67
FNU) работата на ПСПВ в предвидената по проект едностъпална технологична схема е оправдана. Наличието
на фитопланктон в определени периоди през годината, създава проблеми

при експлоатацията. Предвижда се да
се допълни технологичната схема,
като се проектира за 1/2 от производителността на станцията -3 400 l/s, с
микросита преди филтрите за отстраняване на фитопланктона. Предназначението на микроситата е чрез
механична филтрация да се постигне
60-70 % отстраняване на фитопланктона от суровата вода;
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 Предлага се смесител за подаване на коагулант едновременно
по цялото напречно сечение на
потока, монтиран в общия канал след
шахтата, в който в момента се внася
коагуланта;

 Предвижда се въвеждане на система за UV дезинфекция на водата за 1/2
от производителността на станцията 3400 l/s.
Инвестицията (лв. без ДДС) за
ПСПВ Бистрица е както следва [1]:

5. Оптимизиране на мерките за
реконструкция и модернизация на
ПСПВ Панчарево и ПСПВ Бистрица
В РПИП от м. декември 2019 г. се
използват първоначалните проекти на
френската фирма „Дегремонт“ без да
се опишат настъпилите промени впоследствие, позволили целогодишно
осигуряване на качествена питейна
вода след 2013 г. Също така няма информация за технико-икономическия
ефект от пилотното заместване на
френската дренажна система „Дегремонт“ на бързите пясъчни филтри
(междинно дъно и дюзи) с американската дренажна система „Leopold“ на
една филтърна клетка по искане на
ръководството на „Софийска вода“
АД.
Пропуска се и наличието на немонтирани от 1991 г. 3 озонатора с капацитет около 100 kg O3/h и система за подаването му в началото и края на всяка
от двете питейни станции.
Поради тези причини се налага коректен преглед на капацитета и технологичния режим на двете питейни
станции с цел оптимизация на капиталовите и експлоатационните разходи,
като се имат предвид и последните
препоръки на СЗО относно отстраняването на COVID-19 във води.

годишно 278.106 m3 при форсиран
режим на работа.
Само капацитетът на ПСПВ Панчарево е достатъчен за водоснабдяването
на 1,5 милионна жители – при нормален режим 255 l/d/cap. и при форсиран
285 l/d/cap. Още повече, че ПСПВ
“Панчарево” е тройно осигурена чрез
изградените независими водопроводи,
свързващи я с три различни пункта на
водовземане:
- Пасарелски водопровод с проектен дебит до 5,1 m3/s (от трета турбина
на ВЕЦ “Пасарел”);
- Върхова връзка за дебит до 4,5
m3/s (от бент Кокаляне);
- Временна връзка за дебит до 4,5
m3/s (пусната в действие на 30.04.1990 г.
като първи етап на водопровод “Искър”).
Водопровод “Искър” започва от апаратната камера на ВЕЦ “Пасарел” и завършва до пречиствателните станции
“Бистрица” и “Панчарево”. ПСПВ Бистрица се захранва с язовирна вода само
чрез водопровод “Искър”, чиято връзка
на тунел 1 с апаратната камера на ВЕЦ
“Пасарел” минава по терен с изразено
свлачище. Независимо от направеното
укрепване, съществува голям риск
ПСПВ Бистрица да остане суха. Освен
това, не се спазва задължителната санитарно-охранителна зона. На територията
на ПСПВ Бистрица действа Колцентър,
а на около 15 m от открития енергогасител на входа на суровата вода в станцията е построен нов жилищен комплекс.
В потвърждение на варианта за използване на ПСПВ Бистрица като резервна е общото средногодишно количество на пречистена питейна вода от
двете станции за периода 2014-2016 г.
– 3920 l/s. Изключването на ПСПВ
Бистрица се прави и понастоящем.

5.1. Оптимизиране на капацитета
на станциите
ПСПВ “Панчарево” е с проектна
производителност 4,5 m3/s или годишно
140.106 m3 при нормален режим на
работа и производителност при форсиран режим 5,0 m3/s или годишно
156.106 m3, а изградената производителност на ПСПВ Бистрица - първи
етап е 6,75 m3/s или годишно 213.106 m3
при нормален режим и 8,8 m3/s или
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5.2. Запазване на технологията
на пречистване
Според оператора „Софийска вода“
АД: „Водата, която доставяме е качествена и безопасна и достига до над
1 400 000 жители на столицата на България“ (https://www.sofiyskavoda.bg/
about/default.aspx). Допълнително и
данните от мониторинга за качеството
на пречистената вода по физико-химични и микробиологични показатели
на РЗИ-София доказват липсата на необходимост от промяна на използваните технологии на пречистване на двете
софийски питейни станции.
В подкрепа на запазване на съществуващите технологии е и становището на Световната здравна организация
и УНИЦЕФ относно вида на обеззаразителя по време на пандемия. В борбата с COVID -19 се препоръчва следното: „При централизирано водоснабдяване трябва да се осигурява ефективно обеззаразяване на пречистената
питейна вода с поддържането на остатъчна концентрация на свободен хлор
≥ 0,5 mg /l след най-малко 30 минути
време за контакт при pH<8,0“ [3].
Консултантът на РПИП от м. декември 2019 г. не е взел предвид препоръчваните мерки за отстраняване на
патогенни бактерии вкл. криптоспоридии. Криптоспоридиите (Cryptosporidium) са едни от най-честите водни
патогени, чиято паразитоза е включена
в групата на агентите за биотероризъм
през 2002 г. [4]. Основният механизъм
на заразяването с криптоспоридиоза е
фекално-орален. Според СЗО, САЩ,
Англия и др. пренасянето на заразата
по воден път се прекъсва след
отстраняване на мътността в пречистваната вода. Прието е при конвенциалните схеми на пречистване или
директна филтрация мътността на
пречистената вода да не превишава 0,3
FNU в поне 95 % от пробите месечно.
Поради тази причина се занижава досега действащата нормативна стойност (1 FNU) за мътността в проекта за
нова европейска директива за питейните води. Наличието на санитарноохранителна зона около питейните
водоизточници намалява риска от заболяваемостта
криптоспоридиоза,

както и се изисква спазването на следните препоръки при експлоатацията на
питейните станции:
 при експлоатацията на бързите
филтри да се избягват резки колебания
на подаваното водно количество;
 бързите филтри след спиране да
не се пускат без промиване;
 бай-пасирането на част от суровата вода преди нейното пречистване
трябва да се избягва;
 водопречиствателните съоръжения да се управляват така, че мътността
в пречистените питейни води да е
минимална;
 за всички водоснабдителни системи, които са рискови за Cryptosporidium, контролът трябва да включва
непрекъснато измерване на мътността
на изхода на всеки филтър и на питейната вода при крана на потребителя.
И на двете станции има съоръжения
и оборудване, които позволяват да се
изпълнят тези условия. Ефективността
на пред-хлорирането се потвърждава
при използването му на ПСПВ Панчарево - броят на клостридиум перфрингенс,
колиформни бактерии и Ешерихия коли
са значително по-малко в суровата вода
от съоветния брой в суровата вода на
вход ПСПВ Бистрица (Таблица 1). Световният опит и действителните измервания за микробиологично несъответствие
на софийската питейна вода (Таблица 6)
показват, че не е необходимо закупуването на UV-оборудване и то за половината от капацитета на ПСПВ Панчарево
и на ПСПВ Бистрица. Поради тази причина, английски, френски и български
експерти не позволиха монтирането на
закупените от Столична община озонатори, тъй като качеството на водата на
яз. Искър не го изисква.
В РПИП-2019 някои от заложените
мерки, изискващи и вносни машини и
съоръжения за рехабилитация и модернизация на ПСПВ Панчарево и ПСПВ
Бистрица, са излишни, тъй като проектантите не са се съобразили с направените подобрения през последните
години и постигнатият добър ефект на
пречистване от 2012 до август 2019 г.
Монтажът на нови механични смесители за надеждно смесване на подаваните реагенти с обработваната вода на
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ПСПВ Панчарево и ПСПВ Бистрица
показва, че проектантите самите си
противоречат. В РПИП-2019 за ПСПВ
Панчарево е записано: „От 2012 г. на
станцията е въведена нова система за
коагулационна обработка на водата,
като алуминиевият сулфат е заменен с
коагулант-флокулант-сорбент CFS Solvo. Предвид получените резултати и по
оценка на оператора новия реагент е
заместил успешно досега използвания
алуминиев сулфат. Подаването на реагента се извършва в шахтата непосредствено преди измервателното устройство на входа на станцията, където водата от трите възможни довеждащи водопроводи се събира на едно място. Системата за подаване на CFS включва 2
пластмасови бели резервоари с обем по
5,2 m3 за съхранение на реагента, разходен съд с обем 1,0 m3, дозаторна
мембранна помпа Sigma…”.
В резултат на подробни изследвания
[5], същата система за подаване на комбиниран реагент на основата на алуминиев хлорид хидроксид сулфат съществува и на ПСПВ Бистрица, която работи безпроблемно от 2013 г. и понастоящем.
Изграждането на комбиниран флотатор – ламелен утаител за отстраняване
на мътността и планктона на ПСПВ
Бистрица е излишно, тъй като по време
на водния режим през 1994 г. с разрешение от Министерството на здравеопазването българския продукт CFS се приложи за пречистване на суровата вода в
ПСПВ Панчарево, като се дозира реагента директно в един пулсатор, работещ на максимален дебит от 2600-2700
m3/h [2]. Това е практически цялото водно количество, преминаващо през станцията по време на водната криза, а останалото количество питейна вода се подаваше байпасно към София т.е. не се пречистваше, а само хлорираше. С дози на
CFS от 10 до 20 ml разтвор за 1 m3 сурова вода се постигна снижаване на мътността, мангана и планктона още в пулсатора, което облекчи работата на бързите филтри: удължи се филтроцикъла и
се спести пречистена вода, необходима
за промивка на филтрите [2].
Изследванията през 1994 г. показват, че завишеното съдържание на
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планктон и мътност в суровата вода не
е проблем при наличието на двустъпалната схема на ПСПВ Панчарево с
капацитет до 5 m3/s.
Още по-непрофесионално е закупуването на помпена хидрофорна
уредба за насищане на водата с въздух
в новия флотатор на ПСПВ Бистрица
при условие, че на същата станция на
склад е озонаторна инсталация със съоръжения за предозониране, включващо подаване на озоно-въздушна смес в
обработваната вода и водещо дефинитивно до флотация.
В РПИП-2019 не е ясно какво
включва модернизацията на съществуващата система за отвеждане на филтрираната вода и разпределяне на промивната вода във филтърните клетки.
Както на ПСПВ Панчарево, така и на
ПСПВ Бистрица, френската фирма
„Дегремонт“ прилага световно наложената система за поддържане на пясъчния филтърен пълнеж с междинно
дъно с монтирани дюзи, осигуряващи
безпроблемно години наред отвеждането на филтрираната вода и равномерното подаване на промивната вода
при съблюдаване на липсата на дефектирали дюзи. Тази система се наложи
и в другите пречиствателни станции за
питейни води у нас, което инициира
българско производство на дюзи.
Също така, не е ясно има ли Решение за преценяване необходимостта от
извършване на ОВОС на инвестиционното намерение към м. декември 2019 г.
6. Препоръки
Осигуряването на питейна вода е
национална стратегическа дейност
към сектор „Водни ресурси“ (Постановление № 181 от 20 юли 2009 г. за
определяне на стратегическите обекти
и дейности, които са от значение за
националната сигурност. Обн. ДВ. бр.
59 от 28 юли 2009 г., посл. доп. ДВ.
бр. 81 от 15 октомври 2019г.), което
изисква строго спазване не само на
европейското и национално законодателство, но и препоръките на Световната здравна организация. Поради
тази причина е недопустимо в докладите на инвестиционното предложение „Подготовка на регионално пред-

инвестиционно проучване (РПИП) за
водоснабдяване и канализация за
територията на Столична община“ по
оперативна програма „Околна среда
2014-2020 г.“ от 23.12.2019 г. да не се
дискутират какви реагенти с европейска регистрация и разрешени от
Министерството на здравеопазването
се препоръчват за пречистване на
водите на яз. Искър за питейно-битови
нужди. Допълнителните разходи за:
машини и съоръжения за смесване на
реагенти, UV-инсталации, комбиниран флотатор – ламелен утаител и нова
дренажна система, не почиват на
постигнатите добри резултати при
пречистване на водата от мъртвия
обем на яз. Искър през 1994 г., както и
на направените промени след 2013 г.
Инвестициите за агломерация София включват само пречиствателните
станции (ПСПВ Панчарево, ПСПВ
Бистрица и ПСОВ Кубратово) и
канализацията за Етап 1 т.е. липсва
инвестиция за подмяна на водопроводната мрежа в районите на гр. София,
която в голямата си част е с изтекъл
срок на годност и в лошо състояние.
Инвестиционните намерения са в противоречие на записаното от консултанта, че редица столични райони имат
необходимост от реконструкция:
- Цялостна реконструкция на водопроводната мрежа столичните райони Надежда, Витоша и Връбница;
- 60 % - 80 % реконструкция на водопроводната мрежа в районите
Красно село, Подуене, Изгрев, Лозенец и Панчарево;
- 30 % - 60 % реконструкция на водопроводната мрежа в районите Възраждане, Слатина, Триядица, Красна
поляна, Илинден, Искър и Овча купел.
Допълнително, не е предвидено възстановяване и пуск на неработещите 4 резервоара в момента (резервоари под Симеоново, Бояна, Красно село и Княжево),
както и инвестиция за изграждане на нов
водоем в Горна баня. Не е взето предвид,
че има и вилни зони до европейска столица без централизирано водоподаване –
вилни зони Черния кос и Люлин.
7. Заключение
С така предвидените инвестиции

само за ПСПВ Панчарево и ПСПВ
Бистрица през Етап 1 на финансиране
без намаляване на загубите на питейна
вода в райони на гр. София не се постига
икономически и социален ефект – задължително условие за проекти с европейско финансиране. Безспорно, двете
софийски питейни станции имат нужда
от рехабилитация при запазване на
съществуващите добре работещи технологии. Поради тази причина трябва да
се прецизират необходимите инвестиции за тях, като се вземат предвид и
извършените досега строително-монтажни дейности и закупено оборудване.
Това ще позволи голяма част от средствата да се пренасочат за подмяна на
водопроводната мрежа на гр. София с
цел намаляване на загубите на питейна
вода и отстраняване на вторичното замърсяване - особено актуално понастоящем във връзка с пандемията на
COVID-2019, както и оптимизиране на
цената на водата.
Литература
1. ДЗЗД „Дизайн Груп София“. 2019. Проект
№ BG16M1OP002-1.007-0001 „Подготовка на регионално прединвестиционно
проучване (РПИП) за водоснабдяване и
канализация за територията на Столична
община“ по оперативна програма „Околна
среда 2014-2020 г.“ (ОПОС), Възложител:
Столична община, 23.12.2019 г.
2. „Инжпроект” ООД. 2014. Предпроектните
инвестиционни проучвания за реконструкция и модернизация на ПСПВ „Панчарево” по части: Технологична, ВиК, Архитектурна, Строително-конструктивна, Машинно-конструктивна, Електро, КИПиА,
ОВ, Енергийна ефективност и Инженерна
геология и хидрология. Възложител: Столична община чрез концесионера „Софийска вода” АД,
Договор № W168/2
4.07.2013.
3. World Health Organisation and UNICEF.
2020. Water, sanitation, hygiene, and waste
management for the COVID-19 virus. Interim
guidance. 19 March, WHO reference number:
WHO/2019-nCoV/IPC_WASH/ 2020.2.
4. Чакърова Б., Р. Делирадева, Г. Сандева.
Биотероризъм – паразитни и инфекциозни
агенти. 2015. стр. 6, https://www.
researchgate.net/publication/277007130_
BIOTERORIZM_PARAZITNI_I_INFEKCIO
ZNI_AGENTI.
5. Икономически институт-БАН. 2012. Провеждане на производствен експеримент за
подобряване ефекта на пречистване на
ПСПВ Бистрица”. Възложител: „Софийска вода“ АД, стр. 40.

11

Димитър Аличков, Емил Цанов, Виден Радованов
Катедра „Водоснабдяване, канализация и пречистване на води“
Университет по архитектура, строителство и геодезия, София, България
ПРОУЧВАНЕ НА ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕТО В ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
INVESTIGATION OF RESIDENTIAL WATER DEMAND
IN SOFIA MUNICIPALITY
Dimiter Alitchkov, Emil Tsanov, Viden Radovanov
Department of Water Supply, Sewerage, Water and Wastewater Treatment,
University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, Sofia, BULGARIA
Резюме: Извършено е проучване на водопотреблението в жилищни сгради на
територията на Столична Община. Целта на изследването е да предостави на
експлоатационното дружество „Софийска вода“, част от „Веолия“, реалистична информация относно консумацията на вода от различни потребители, за да
послужи за подобряване на ефективността при водоснабдяването на града.
Изследването е планирано да продължи в рамките 3 години и ще включва кампании за измерване потреблението на вода в повече от 120 представителни жилищни сгради. Те са разделени на 6 подтипа в зависимост от височината, отдалеченост от центъра на града, големина на дворните площи и начина на
водоснабдяване с гореща вода.
Статията представя междинни резултати. Събраните данни включват
проучване на консуматорите на място и измерване на водопотреблението и
налягането през едноминутен интервал. Приложен е статистически подход на
базата на двукомпонентен теоретичен стохастичен модел за оценка на дневната
и часовата консумация, отнесена към един потребител. Извършен е анализ на
потреблението, отчитащ сезонноста и дните от седмицата. Представени са
часови графици на водопотреблението както за работните, така и за почивни
дни и празниците относно всички 6 подтипа жилищни сгради. Установено е, че
стохастичното часово водопотребление се описва добре от теоретичното
обобщено разпределение на Парето.
Ключови думи (Keywords): daily pattern, water consumption, water use, stochastic
process model
GENERAL
The EEA reported an average of 144
l/cap/day water use for household consumption in Europe. The (EurEau, 2017) reported on household average daily water use in
EU of 128 l/cap/day while the values varying from less than 100 l/cap/day to up to 200
l/cap/day in different countries [3]. There
are number of driving forces like the use of
more efficient water appliance, water chargers, economic growth, lifestyles, demographic trends and cultural values that can
affect water use volumes and patterns. The
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constantly changing situation imposes challenges to the water companies during the
management and planning of the water
infrastructure. The only way to get adequate
detail information on the amount of water
use and the daily patterns is by water monitoring campaigns.
The purpose of this investigation of
water use in residential buildings is to provide the water company “Sofiiska voda”,
part of Veolia, with realistic information, so
that it can be used for improving of water
supply management.

The study area is the Sofia municipality with population of 1 291 591 for the
01.02.2011, which is 17.5 % of the total
population in Bulgaria making it the most
density populated area in the country with
960 per/km2. The area of Sofia municipality includes 4 cities, one of which is
the capital Sofia and 34 villages. 95.3 % of
the population lives in the cities and 100 %
of the population is connected to the centralized potable water supply system [6].
Municipality of Sofia characterizes with
moderate continental climate with annual
temperature of +10 ºC end annual precipitations of 600 mm [6]. The precipitations
are unevenly distributed throughout four
seasons that leads to the necessity of irrigation of green areas for which, in most cases,
potable water is used. Monthly precipitation
for the period 1961-1990 [4] shows that in
August and September, the precipitations
are below the average monthly values defining the summer season as of highest priority for investigation of the effect of irrigation
practices over the water use.
The investigation of the water
demand started in May 2018 and will last
3 years. During that period, measurement
campaigns in more than 120 representa-

tive residential buildings will take place.
It is foreseen that the total number of data
time series will be 960, covering all seasons. The paper presents the intermediate
results from the first year of the survey,
including analysis of total of 220 data
time series for different types of residential buildings.
The data collection includes detailed
individual consumer information survey
and 1 min time interval measuring campaign. The flow rate and the pressure at
the service connection are registered
simultaneously in 20 buildings, of the
same sub-type, during 14 days by installed data loggers.
There are no specific requirements for
dividing the buildings into sub-types,
based on domestic water use. For the purpose of this study, the residential buildings are divided into 6 sub-types based
on two criteria: the height, which corresponds to the urban development planning codes and reflecting their size (number of inhabitants); the way they are hot
water supplied (individual or central
water heaters), as well as the size of their
adjacent yards (green areas). This information is presented in Table 1.

Table 1. Residential building types

The selection of the buildings is made
in such a way, so that they are evenly distributed on the territory of Sofia municipality, and representing the different residential districts (Fig. 1).
The majority of the residential buildings are located on the territory of city of
Sofia but there are buildings sub-type
1.1.2 (detached buildings), which are situated along the periphery of the city and

adjacent nearby settlements (with population mainly working in city of Sofia).
2. WATER LOSSES
Prior to any analysis of water use the
influence of the water losses is removed,
due to the fact that they influence considerably the daily demand patterns. The term
“water losses” is used in the aspect of nonrational use of water but they don’t bring
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Fig. 1. Spatial distribution of selected residential buildings

any financial losses for the water service
companies, because they are registered to
a very big extent by the building water
meters. The water losses include leakages
from the pipes, joints, broken, leaking or
forgotten in open state fixtures.
The water losses for each hour j of
day i of the measuring campaign, are
determine per inhabitant (capita) using
the following mathematical [1] expression:
,

dm3/c/h

(1)

where,
is the registered by the data logger
average pressure in the residential building
water supply network, during the day i.
bi – indicator of the maintenance level of
the building plumbing system [5]. It is determined on daily basis (for each day i) by
14

analyzing the night short-term water use [2].
The received results for the water
losses are shown on Fig. 2.
The water losses in the surveyed
buildings are small (average of 1.20 %
from the daily water use). The values of
this component for the high-rise residential buildings are slightly higher compared to the other buildings. The lowheight buildings on the other hand show
very high maintenance level with almost
no water losses.
The overall results show a very good
level of maintenance of the plumbing
systems and good technical condition of
the plumbing fixtures for all buildings.
This could be explained with the measuring practices and the selection of appropriate water meters that are able to detect
even small leakages resulting in higher
monthly bills.

Fig. 2. Water losses in the different types of residential buildings

From the above statements and the
analysis of water consumption in buildings at short time intervals, it can be concluded that in most cases water losses are
due to forgotten in open state fixtures and
irrational water use. To a lesser extent,
water losses in residential buildings are
due to leaks in the building plumbing
systems or broken fixtures.
3. MATHEMATICAL MODEL
AND RESULTS
Statistical approach is applied for
analysis of the domestic water use.
Mathematical model, which is used for
description of the daily and hourly residential water demand, is based on stochastic process theory and according to it
the hourly water demand is considered to
be a sum of two non correlated components [7]:
• harmonic;
• stochastic.

The harmonic component itself can
be divided into two non correlated subprocesses:
• seasonally harmonic;
• calendar hourly harmonic.
Statistical analysis of the net water
use is applied to describe the daily and
hourly water demand. The experimental
data is well described by two-parameter
non-negative lognormal distribution. The
results for daily water demand in the different residential buildings are shown on
Fig. 3.
The Q-Q plot shows good correlation
between the experimental data and the
theoretical lognormal distribution. Lognormal distribution describes well, not
only the daily water use data, but also
hourly and smaller than 1 hour time interval experimental data for all sub-types
residential buildings. Table 2 shows the
received results for the daily water
demand in the residential buildings.

Table 2. Daily water demand in residential buildings

The way the building is hot water
supplied (central or local heaters) doesn’t
influence significantly the daily demand.
The existence and the size of the yards

have major effect on water use. The inhabitants in buildings type 1.1.2 (low-height
with large yards) use an average 25-30 %
more water than the other sub-types.
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Fig. 3. Statistical analysis of the net daily water use
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The same effect is observed from the
analysis of the values of coefficients of
kurtosis, where for building sub-type
1.1.2 the value is 77.6, for building subtype 1.1.1, it is 13.76, while for the rest of
the buildings the value is less than 2.1.
This reflects significantly over the level
of confidence where for low-height
buildings the 9 5% values are more than
300 l/cap/day.
Further analysis of the collected data
for low-height building types shows the
seasonal variation due to the irrigation of
green areas with potable water. This specific demand is mostly characteristic to
detached and semidetached residential
buildings and less or non valid to most of
multistory residential buildings. Figure 4
shows the availability of relationship
between the size of the yards and the seasonal effect. With an increase of the irrigation area, the seasonal effect increases.
The presented figure shows that in
building type 1.1.2. daily water demand
in summer is 84% bigger than that in
winter and 59% bigger than in autumn.
The same figures for building 1.1.1 are
respectively, 31% and 10%.

The presented results show a widespread practice of irrigation with potable
water of green areas and agricultural gardens during the summer months and irrigation in the days with lower rainfall in
spring and autumn.
The absolute value of the expected
mean value of the daily water use during
winter months in the buildings of subtype 1.1.2, exceeds the mean value in
buildings of sub-type 1.1.1 by about
20%. During the summer months the difference goes up to about 67 %.
The average daily value for the specific water, which is used for irrigation is
approximately 2.2 dm3/(d/m2) for low
height residential buildings in urban
areas and 6.0 dm3/(d/m2) - for low height
residential buildings in rural areas.
Bigger water consumption in the low
height residential buildings in rural areas is
most likely due to the existence of agricultural gardens, larger yards with larger
green areas and personal animal farms.
While for the low height residential buildings in urban areas, there is a lack of such
private animal farms, there are almost no
agricultural gardens, while the area of the

Fig. 4. Seasonal variation of the mean daily water use in the low height residential buildings

yards is smaller and with less green areas.
The calendar, hourly harmonic
process is described by two sub-models
describing the working days of the week
and non-working days (holydays and
weekends). The reason for that are the
estimated different regimes of water use
in the residential buildings. Fig. 5 presents the average daily water use for
working days and nonworking days for
all six building sub-types.
As it can be seen from Fig. 5, the
daily water use in the non-working days

is bigger than in working days in all
buildings. Depending on the building
sub-type the difference is with 6 to 28 %.
Another statement, which can be made,
although expected, is that with increase
of the number of inhabitants average
daily consumption decreases.
Calendar hourly harmonic demand
reflects the human life cycle of household water demand (toilet flushing,
bathing and showering, laundry, dishwashing and some less frequent uses like
cooking, drinking etc.) variation and is
17

Fig. 5. Mean daily water use in working and non-working days

determined by the daily demand patterns.
The hour of appearance of the daily peaks
(morning and evening) differs between 13 h. Nevertheless, the peak values in both
working and nonworking days are at 7 %
from the daily water demand. That means
that in absolute values the difference in
the peaks has the same ratio as the ratio
between working and non-working days.
Figure 6 shows the estimated demand
patterns as percentage of the daily water
demand for all sub-types residential
buildings.
Water demand patterns for working
and non-working days differ mainly by
the time of occurrence. On working days
there are two peaks with relatively same
values while on nonworking days there is
one significant peak in the morning and
one smaller evening peak. The time of
occurrence of the peaks in non-working
days is one to two hours later compared
to the working days.
The water demand peaks of building
type1.1.2 differs a little bit more, compared to the rest of the buildings and they
appear at around 7:00 and 23:00 hour. This
is due to the fact that the buildings are
located in settlements outside the city of
Sofia and it takes longer commute time.
The minimum hourly water demand
in all buildings occurs between 3:00 and
5:00 hour and is not significantly affected by the calendar. Its mean value for all
buildings is around 1% of the daily water
demand.
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НИТРАТНО ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ВОДИТЕ
НА ДУНАВСКИТЕ ДОБРУДЖАНСКИ РЕКИ
NITRATE WATER POLLUTION OF THE DANUBE
TRIBUTARIES FLOWING THROUGH THE DOBRUJA REGION
Kalin Seymenov
Sofia University “St. Kliment Ohridski”
Summary: This work aims to analyze the concentration of nitrates and to assess the
water pollution status with respect to four nitrogen compounds (N-NH4, N-NO3, N-NO2
and N-total) measured at five water sampling points during the period 2015–2018. Study
area includes three river basins situated in the Dobruja region (Northeastern Bulgaria)
that are covered by spacious arable lands and defined as “a nitrate vulnerable zone”.
The analysis is conducted in compliance with the reference values for surface water bodies of type R9 stated in Regulation 4/2012. Descriptive statistics are presented, i.e. minimum, maximum and average values. The assessment of water pollution is performed by
using two selected indices (British Columbia Water Quality Index – BCWQI and
Canadian Council of Ministers of the Environment Water Quality Index – CCME WQI).
Results show continuous exceeds in the levels of nitrate nitrogen (N-NO3) and total nitrogen (N-tot) – up to 7 times above the thresholds for “Good status”. CCME WQI ratings
vary from “Poor” (17.19) to “Marginal” (48.46). BCWQI values range from “Bad”
(89.03) to “Medium” (51.67). These assessments indicate serious pollution and suggest
health risks. In order to limit the inflow of nitrates in rivers, it is necessary to reduce the
excessive use of artificial fertilizers and plant protection products and to adopt codes of
good agricultural practices.
Keywords: water pollution, nitrogen, nitrate, agriculture, BCWQI, CCWE WQI
Въведение
Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и Съвета на Европа от
23 октомври 2000 г. за установяване на
рамка за действията на Общността в
областта на политиката за водите
(Рамкова директива за водите 2000/
60/ЕО – РДВ) въвежда нови изисквания по отношение на стандартите за
качество, методите за мониторинг и
принципите за управление на подземните и повърхностните води в държавите от Европейския съюз (ЕС). Съвременната социално-икономическа
ситуация в региона подлага европейските водни ресурси на непрекъснат
натиск от търсенето и предлагането на
достатъчни количества вода с добро

качество за задоволяване на многоцелевите стопанско-битови потребности
на населението и икономиката [1]. В
този контекст част от целите на РДВ
2000/60/ЕО включват намаляване на
замърсяването и поддържане на всички водни тела в „добро качество“, с което да се гарантират здравето на екосистемите и благосъстоянието на населението чрез постигане на балансирано водопотребление от частни лица и
стопански производства [1]. Основният законодателен документ в областта
на водите (РДВ 2000/60/ЕО) се подкрепя от допълнителни директиви, чиято
цел е въвеждане на определени стандарти и принципи за действие по ключови въпроси като: опазване на под19

земните води от замърсяване и предотвратяване на риска от влошаване на
състоянието им (Директива 2006/
118/ЕО), опазване на питейните води
от замърсяване (Директива 98/83/ЕО),
утвърждаване на стандарти за качество на околната среда – СКОС (Директива 2008/105/ЕО) и др. Сред специализираните нормативни актове на
Европейския парламент и Съвета на
Европа е и Директива 91/676/ЕИО от
12 декември 1991 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници, която има за
цел постигане на „добро качество“ на
водите в Общността чрез насърчаване
прилагането на устойчиви земеделски
практики и ограничаване употребата
на торове и пестициди [2]. Съгласно
клаузите на Директива 91/676/ЕИО
всяка държава-членка на ЕС се задължава да определи своите „нитратно
уязвими зони“, които представляват
„площи на сушата, в които по
изкуствен път постъпват нитрати и
които се оттичат в замърсени води или
води с риск от замърсяване с нитрати“
[2]. Членките на Общността се задължават още: периодично да преразглеждат определянето на дадени зони като
„нитратно уязвими“, да провеждат
целенасочен оперативен мониторинг
на азотните вещества в тези зони, да
следят за ефективността на програмите от мерки и при необходимост да
провеждат обучения на селскостопански производители относно подходите
за прилагане на добри земеделски
практики и начините за дозиране на
азота и азотните торове в почвата [2].
В доклада на Европейската агенция
по околна среда „Европейски води –
оценка на състоянието и натиска“
(2018) („European Waters – assessment
of status and pressures“, 2018:
https://www.eea.europa.eu/publications/s
tate-of-water) се посочва, че независимо от регламентиранте правила за опазване на водите в държавите от ЕС от
замърсяване с различен произход, преобладаващата част от членките на
Общността се очаква да не изпълнят
изискването в РДВ за постигане на
„добро качество“ на всички водни тела
в срок до 2021 г. На европейско ниво е
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изчислено, че в 38 % от случаите замърсяването на водите се провокира
от прекомерното третиране на обработваемите земеделски площи с торове и пестициди [3]. Валежите отмиват
почвения слой и образуват склонов отток внасящ във водните тела селскостопански отпадъчни продукти, наситени с азотен тор, хербициди, инсектициди и други вещества за чието
производство се използват нитрати.
Нитратите са соли на азотна киселина, които са естествено разпространени в природата и обикновено не
представляват здравен риск. В
окислително-редукционна верига обаче нитратите се включват в процеси на
нитрификация (окисление на амоняка
до нитрат) и денитрификация (редуциране на нитрата до амоняк или атмосферен азот). Междинно звено на тези
процеси е образуването на нитрити.
Кръговратът на азота е възможно освен в природата да протече в храносмилателния тракт при прием на нитратно замърсени води и храни поради
киселинната среда в стомаха. Нитратите в този случай взаимодействат с
аминокиселини и се синтезират до
канцерогенни нитрозамини (нитрити).
Последните предизвикват токсични
последици за организма като са отговорни за хематологичното състояние
метхемоглобинемия и някои онкологични заболявания на стомашно-чревната система [4, 5]. Екологичният
ефект от внасянето на нитрати във
водните тела се изразява в прекомерна
хидробиологична продуктивност и
ускоряване на процеса еутрофикация,
който е съпътстван с редица негативни
влияния: неконтролируем растеж на
цъфтящи водорасли, блокиране на
светлината под водната повърхност,
намаляване на разтворения кислород
до състояние на хипоксия и загуба на
биоразнообразие [6]. В този контекст и
в съответствие с целите в РДВ
2000/60/ЕО и Директива 91/676/ЕИО,
контролът над нитратното замърсяване на водите представлява актуално
предизвикателство пред съвременната
хидроекологична практика и важна
задача за опазване здравето на населението и екосистемите.

Цел и задачи на изследване
Целта на изследването е да направи
анализ на съдържанието на нитрати и
оценка на замърсяването с нитратни съединения на водите на Дунавските добруджански реки в съответствие с изискванията в Наредба № Н-4/14. 09.2012 г.
за характеризиране на повърхностните
води и прилагането на индекси за
качество на водите – Canadian Water
Quality Index (CCME WQI) и British
Columbia Water Quality Index (BCWQI).
За постигане на поставената цел са
изпълнени следните изследователски
задачи:
- Създаване на информационна
редица от данни за концентрациите на
нитратни съединения и обработване на
масивите чрез стандартни статистически процедури;
- Извършване на компонентен и
комплексен анализ на замърсяването
на речните води по отделни показатели посредством обобщаващи индекси
за качество на водите;
- Провеждане на анализ на замърсяването на речните води по отделни
пунктове за мониторинг и идентифициране на замърсяващите източници.
Изборът на изследвана територия
се определя от няколко обстоятелства:
- Реките в поречието се характеризират с маловоден обем и непостоянен
отток, което е предпоставка за ограничена самопречиствателна способност;
- Речните води понират във водопропускливи скали, което е предпоставка за
непосредствено постъпване на замърсяващи вещества в подземните водни тела;
- Водосборните басейни са покрити от обширни земеделски земи със
зърнени и технически култури, което
предполага интензивно наторяване и
третиране с пестициди;
- Територията на поречието е категоризирана като „нитратно уязвима
зона“, което поражда необходимостта
от целенасочен контрол и анализ на
нитратните съединения.
Териториален обхват на изследване
Обект на настоящото изследване са
три речни системи: Царацар, Сенкьовица и Суха река. Изучаваните реки са
част от проектна единица Добруджан-

ски реки, която е разположена в източната част на Дунавски район за басейново управление [7].
Река Царацар (L – 108 km, F – 1062
km2) започва своето течение от изворчешма в северните склонове на Самуиловските височини на 382 m н.в. и
ориентира водите си на север. Речната
долина е каньоновидно всечена в аптските варовици на Лудогорското плато
и достига Бръшлянската низина, където в минали геоложки епохи реката се
влива в блатата Калимок и Търчила.
Речните води инфилтрират в окарстени варовици след Исперих и в съвремието реката не достига до своето устие. Главната река приема по течението си два леви притока – реките Во̀йна
и Чаирлък [8]. Средногодишният отток
при с. Малък Поровец е 0.08 m3/s.
Максималните средномесечни водни
количества се измерват през м. април
(0.125 m3/s), а минималните – през м.
август (0.045 m3/s) [9]. Водните ресурси на р. Царацар се използват за питейно-битово водоснабдяване на осем
населени места в общините Самуил,
Исперих и Завет и за напояване на
обработваеми площи в западната част
на Лудогорското плато [7].
Река Сенкьовица (L – 101 km, F –
568 km2) започва своето течение от
карстовия извор Коса чешме в Самуиловските височини на 448 m н.в. и насочва водите си на север. Речната долина е врязана в аптските и барем-аптските варовици на Лудогорското плато
и завършва като суходолие при Гарванското блато. Реката запазва непресъхващ отток до с. Ножарево, след което речните води понират в карстови
скали и в долното течение не се регистрира постоянно повърхностно оттичане [8]. Средногодишните водни количества при с. Голяма вода са 0.18
m3/s. Средномесечният отточен максимум се отчита през м. март (0.39 m3/s),
а минимумът – през м. септември (0.06
m3/s) [9]. Водите на р. Сенкьовица се
използват за питейно и комунално-битово водоснабдяване на пет населени
места в общините Самуил и Исперих и
за напояване на обработваеми площи
посредством микроязовирите „Кара
Михал“, „Китанчево“ и „Сазлъка“ [7].
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Суха река (L – 126 km, F – 2495
km2) извира в западната част на
Франгенското плато на 333 m н.в. и
ориентира водите си на север. Реката
навлиза в Добруджанското плато, където протича в каньоновидно всечена
в барем-аптски и сарматски варовици
речна долина. След с. Краново долината напуска територията на Република
България и завършва при крайдунавското езеро Олтина в Република Румъния. Водите на Суха река инфилтрират
в льосовата покривка и карстовите
скали на Добруджанското плато и в
долното течение не се измерва постоянен повърхностен отток. Главната река
приема суходолията на два притока –
левия Карамандере (извиращ от платото Стана) и десния Добричка река (с
изворни части в Добруджанското плато) [8]. Средногодишният отток при с.
Ново Ботево е 0.65 m3/s. Средномесечните максимални водни количества се
регистрират през м. февруари (1.07
m3/s), а минималните – през м. август
(0.25 m3/s) [9]. Водните ресурси на

Суха река служат за питейно-битови
цели и земеделско напояване чрез микроязовирите „Брестница“, „Ботево“,
„Ведрина“, „Одринци“, „Оногур“ и
др., а на притока ѝ р. Добричка – за
промишлено водоснабдяване в областния град Добрич [7].
Данни и методи на изследване
Анализът на нитратното замърсяване на водите е проведен въз основа
на данни за концентрациите на четири
азотни показателя: амониев азот (NNH4), нитратен азот (N-NO3), нитритен азот (N-NO2) и общ азот (N-tot).
Данните се отнасят за пет пункта,
които са включени в Националната
система за мониторинг на околната
среда (НСМОС) (Таблица 1). Пробите
са събрани в периода 2015–2018 г. при
честота на измерванията четири пъти
годишно. Материалите са обработени
от Изпълнителна агенция по околна
среда (ИАОС) в акредитирана лаборатория съгласно изискванията на БДС
EN ISO/IEC 17025:2006.

Таблица 1. Местоположение на пунктовете за контролен мониторинг

Оформените редици от данни са
обработени с функцията Data Analysis на
Microsoft Excel. Изведени са описателни
статистически характеристики (минимални, максимални и средни стойности). Коефициентът на вариация (Cv) e
изчислен като безмерна величина изразяваща разсейване на данните около
средната стойност. По размах на разсейване се разглеждат пет групи коефиценти на вариация: до 10 % – малка, от
10 до 30 % – средна, от 30 до 60 % –
голяма, от 60 до 100 % – много голяма и
над 100 % – аномална вариация.
Оценката на замърсяването на водите е извършена при съблюдаване на
праговите стойности в Наредба № Н4/2012 г. и показанията на два индекса
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за качество на водите (Canadian
Council of Ministers of the Environment
Water Quality index – CCME WQI и
British Columbia Water Quality Index –
BCWQI). Замърсяването на речните
води по азотни показатели е оценено в
съответствие с референтните норми за
повърхностно водно тяло тип R9
(Добруджански пониращи реки), които
са посочени в Наредба № Н-4/2012 г.
[10]. Концентрациите на даден
показател са сравнени със заложените
норми в тристепенна оценъчна ска́ла.
Терминът „замърсяване на водите“ е
използван в случаите когато измерените концентрации превишават
нормата за „добро състояние“
(Tаблица 2).

Таблица 2. Описание на стандартите за качество на водите в Наредба № Н-4/14.09.2012 г.

Обобщена представа относно качествения статус и замърсеността на
речните води се получава с изчисляването на CCME WQI [11]. Индексът
представлява математически израз,
който се основава на три компонента:
Диапазон на въздействие (F1) – отношение между броя на отклоняващите
се показатели към общия брой изследвани показатели; Честота на въздействие (F2) – отношение между броя на
отклоняващите се проби към общия
брой проби; Амплитуда на въздействие (F3) – показва степен на отклонение по формулата:
F3 = NSE / (0.01*NSE+0.01),
където NSE – normalized sum of the
excursions (нормализирана сума на отклоненията). NSE се изчислява като
сбор от отношенията между стойностите на превишената към праговата
концентрация за всеки показател чрез
израза:
NSE = Σ [(n превишена / n прагова – 1)+ …]
[12]. В това изследване като прагова
концентрация е възприета нормата за
постигане на „добро състояние“, която
е посочена в Наредба № Н-4/14.09.
2012 г. (Таблица 2). След извършване
на изчислителните процедури се пристъпва към заместване на резултатите
и пресмятане на CCME WQI по формулата:

два признака – антропогенно натоварване и отклонение от „желани екологични нива“ (Таблица 3).
Качественото състояние и пригодността на речните води за конкретна
човешка употреба са разкрити чрез
BCWQI [13]. Индексът отново се
основава на компонентите диапазон на
въздействие (F1) и честота на въздействие (F2), които се изчисляват по
подобие на CCME WQI. Третият
компонент се нарича процент на превишаване (percent of exceeding) и се
пресмята:
F3 = maximum {[(n превишена – n прагова)/
n превишена]*100; […] ...},
като се попълва числовата стойност на всяка една проба, която превишава праговата норма, а компонентът
приема за свое показание стойността
на най-голямото процентно превишаване [13, 14]. В изследването като норма е приета максималната концентрация за „добро състояние“, която е посочена в Наредба № Н-4/14.09.2012 г.
(Таблица 2). След изчисляване на
трите компонента се пристъпва към
пресмятане на BCWQI чрез израза:

където: 1.453 – нормализатор на стойностите от 0 (най-добро) до 100 (найлошо състояние)
където: 1.732 – нормализатор на стойностите от 0 (най-лошо) до 100 (найдобро състояние)
Качеството на водите се оценява в
съответствие със стойността на индекса, според която се категоризира в петстепенна оценъчна ска́ла въз основа на

Качеството на водите се оценява
съгласно стойността на индекса, според която се класифицира в петстепенна ска́ла въз основа на два критерия –
приемливост за конкретни човешки
цели и „здравен риск за населението“
(Таблица 3).
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Таблица 3. Ска̀ла за оценка на качественото състояние на водите [11, 13]

Резултати и анализи
Редиците от данни за концентрациите на азотни показатели се характеризират с разнообразни вариации – Cv се
изменя от 7 % (серията от данни за нитратен азот в пункта на р. Сенкьовица)
до 112 % (серията от данни за амониев
азот в пункта на р. Суха), което показва от малки до аномални разсейвания
около средната стойност. Малките разсейвания разкриват незначителни вариации в концентрациите и предполагат перманентно състояние на речните
води по показателя. Аномалните разсейвания показват значителни вариации в концентрациите и индикират моментни залпови зауствания на отпадъчни води (Таблица 4).
Повишените концентрации на
амониев азот (N-NH4) са показателни
за оттичане в реките на отпадъчни води от животновъдни ферми, септични
ями, нерекултивирани сметища, домакинства и др. Измерените максимални
стойности на този показател в пункто24

вете за мониторинг варират в диапазона от 0.062 mg/l (р. Сенкьовица – с.
Голяма вода, 31.07.2017 г.) до 1.740
mg/l (р. Добричка – с. Росеново, 05.03.
2015 г.), което разкрива „отлично“ до
„умерено“ състояние на речните води
(Фиг. 1, Таблица 4).
Завишените
стойности
на
нитратен азот (N-NO3) са показателни за постъпване в реките на селскостопански отпадъчни продукти
наситени с пестициди, минерални и
органични торове. Измерените максимални стойности на показателя през
изследвания период в наблюдаваните
пунктове се изменят в интервала от
6.390 mg/l (р. Суха – с. Ново Ботево,
08.09.2015 г.) до 14.500 mg/l (р. Чаирлък – с. Черковна, 02.04.2015 г.), което
е индикативно за „умерено“ състояние
на речните води (Фиг. 1, Таблица 4).
Повишените концентрации на нитритен азот (N-NO2) предизвикват
токсични последици за водните екосистеми и са показателни за оттичане в

Таблица 4. Описателна статистика на концентрациите на азотни съединения във водите

Фиг. 1. Честота на азотните съединения (% от всички проби) в определено състояние
в съответствие с праговите стойности в Наредба № Н-4/14.09.2012 г.

реките на непречистени земеделски,
канализационни и промишлени отпадъчни води. Отчетените максимални
стойности в разгледаните пунктове варират в диапазона от 0.024 mg/l

(р. Сенкьовица – с. Голяма вода, 25.04.
2017 г.) до 0.383 mg/l (р. Добричка –
с. Росеново, 05.03.2015 г.), което е показателно за „отличен“ до „умерен“ статус
на речните води (Фиг. 1, Таблица 4).
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Показателят общ азот (N-total) е
индикативен признак за цялостното
натоварване на водите с азотни съединения. Измерените максимални стойности на показателя се изменят в интервал от 6.430 mg/l (р. Суха – с. Ново
Ботево, 08.09.2015 г.) до 17.600 mg/l
(р. Чаирлък – с. Черковна, 02.04.2015 г.).
Граничните средноаритметични концентрации варират в диапазона от 2.889
mg/l до 13.836 mg/l, което разкрива
„умерено“ състояние на речните води
по отношение на съдържанието на
азотни вещества (Фиг. 1, Табица 4).
Хронологичният анализ установя-

ва почти ежегодни превишения над
праговете за „добро състояние“ в
концентрациите на азотни съединения,
особено по отношение на показателите нитратен азот и общ азот (Фиг. 2).
Времевият преглед не открива изразена сезонна цикличност в динамиката
на отделните показатели – стойности
превишаващи пределно допустимите
изисквания за постигане на „добро
състояние“ се регистрират както през
пролетта, когато настъпва речното
пълноводие, така и по време на лятноесенните месеци, когато се изолира
маловодната отточна фаза.

Фиг. 2. Динамика в концентрациите на азотни съединения спрямо праговите стойности в
Наредба № Н-4/14.09.2012 г.

Средногодишните стойности на индексите за качество на водите описват
следната картина: 1) Качеството на
речните води в разгледаните пунктове
се оценява от „лошо“ до „критично“
съгласно показанията на CCME WQI; 2)
Качеството на водите по азотни показатели се категоризира от „лошо“ до
„умерено“ според стойностите на
BCWQI; 3) В най-лошо качество през
изследвания период са водите на р. Добричка – с. Росеново (CCME WQI =
17.19, BCWQI = 89.03), а относително
най-слабо замърсени са водите на
р. Сенкьовица – с. Голяма вода (CCME
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WQI = 48.46, BCWQI = 51.67) (Табл. 5).
Анализът по пунктове за мониторинг детайлизира картината на замърсяването.
Водите на р. Чаирлък при с. Черковна се оценяват като замърсени по
отношение на показателите нитратен
азот и общ азот, чиито концентрации
през целия изчислителен период превишават изискванията в Наредба № Н4/2012 г. за постигане на „добро състояние“ (Фиг. 1, Таблица 4). Качеството на
водите се отнася към категориите „лошо“ и „умерено“ съобразно стойностите
на CCME и BCWQI (Таблица 5).

Таблица 5. Средногодишни стойности на CCME WQI и BCWQI и показания на
статистическите компоненти използвани при тяхното изчисляване

Полученият резултат означава, че речните води са силно замърсени, подложени
на непрекъсната антропогенна преса, с
нарушени екологични условия и
потенциално опасни свойства за човешкото здраве, поради което експлоатацията им за битови цели и напояване
трябва да бъде предшествана от пречистване (Таблица 3). Нитратното замърсяване на водите се провокира от прекомерното наторяване на земеделските
земи и нерегламентираното заустване на
оборски тор от животновъдните ферми в
района. Допълнителен източник на
замърсяване на водите с азотни
съединения са постъпващите непречистени фекално-битови отпадъци от
населените места без канализации –
селата Ясеновец и Черковна, от които с.
Ясеновец е агломерация с над 2000 е.ж.
и според предписанията в Директива
91/271/ЕС подлежи на свързване към
селищна канализация и пречиствателна
станция за отпадъчни води (ПСОВ) с
изградено биологично стъпало в срок до
2020 г. [15].
Физикохимичното състояние на
водите на р. Царацар при с. Малък
Поровец е „отлично“ по елементите
амониев азот и нитритен азот и „умерено“ по отношение на показателите
нитратен азот и общ азот, чиито концентрации през целия изчислителен период
превишават праговите стойности в
Наредба № Н-4/2012 г. за „добро състояние“ (Фиг. 1, Таблица 4). Качеството
на речните води се оценява като „критично“ и „умерено“ според стойностите
на CCME и BCWQI (Таблица 5).
Резултатът не открива потвърждение в

данните от изследване за периода
2008–2014 г., когато показанията на
CCME WQI са в диапазона за „добро
състояние“, което вероятно разкрива
тенденция към влошаване в качеството
на водите [16]1. Текущият анализ
установява, че речните води са замърсени и екологичните условия в тях често
се отклоняват от естественото състояние. Водите на реката не са
приемливи за човешка консумация, а
тяхното използване за битови цели и напояване следва да бъде осъществявано
след пречистване (Таблица 3). Натоварването на речното течение с нитратни
съединения се провокира от прекомерната химизация на земеделските
площи в поречието, както и от
постъпването в реката на непречистени
отпадъчни продукти от септични ями и
неузаконени сметища в селата Хърсово,
Голям извор, Йонково, Бърдоква,
Лудогорци, Старо селище, Голям
Поровец и Малък Поровец – населени
места с под 2000 е.ж., в които не са
проектирани канализации и ПСОВ [15].
Речните води в пункта на р. Сенкьовица при с. Голяма вода се окачествяват като незамърсени или в „отлично състояние“ по показателите
амониев азот и нитритен азот. Концентрациите на нитратен азот и общ азот
обаче постоянно превишават нормите
в Наредба № Н-4/2012 г. за постигане
на „добро състояние“ и определят
водите като перманентно замърсени
по отношение на тези показатели
(Фиг. 1, Таблица 4). Индексните
оценки на CCME и BCWQI посочват,
че качеството на водите е „критично“

1 Индексът в цитираното изследване е изчислен на базата на десет физикохимични показателя, сред
които включените в настоящото проучване азотни съединения – амониев, нитратен, нитритен и общ
азот.
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и „умерено“ (Таблица 5). Получените
резултати са индикативни за замърсяване на речното течение с чести отклонения от естествените екологични
условия. Речните води са неприемливи
за битови цели и земеделско напояване
без предприемането на предварителни
действия по тяхното пречистване
(Таблица 3). Замърсяването на речните води е със селскостопански произход като включва безконтролно внасяне на минерални торове и пестициди
върху обработваемите земеделски терени в поречието, както и отделяне на
животновъдни фекални маси от малките частни стопанства в селата Висока
поляна, Кривица и Голяма вода, които
не са свързани със селищна канализационна мрежа и ПСОВ [15].
Водите на р. Суха при с. Ново Ботево се оценяват като замърсени по
отношение на всички азотни показатели.
Концентрацията на амониев азот поне
веднъж не покрива изискването в
Наредба № Н-4/2012 г. за „добро състояние“, а стойностите на нитратен азот,
нитритен азот и общ азот в над 40 % от
случаите превишават референтните норми (Фиг. 1, Фиг. 2, Таблица 4). Качеството на водите се оценява като „лошо“
едновременно по CCME и BCWQI
(Таблица 5). Резултатът постъпва в
потвърждение на данни от изследване за
периода 1993–2007 г., когато в пункт от
средното течение на реката (след
Добрич) са измерени екстремни нива на
нитрити и амониев азот (до 25 пъти над
нормите), както и на доклад от 2013 г., в
който се посочва влошаване в
качеството на водите при с. Ново Ботево
по показатели нитратен азот и общ азот
[16, 17]. Настоящият анализ допълва и
обогатява досегашната представа
относно качеството на речните води в
поречието като разкрива, че те са силно
замърсени, антропогенно натоварени и с
нарушени екологични условия, а
тяхната експлоатация за различни стопански цели е възможно да предизвика
здравни рискове (Таблица 3). Замърсяването на водите се провокира от неустойчивите практики за обработка на земеделската земя и отделяните животновъдни екскременти от птицеферма в с.
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Любен
Каравелово.
Повишените
концентрации на азотни вещества се
дължат и на липсата на инфраструктура
за събиране и отвеждане на битовофекалните отпадъчни води в населените
места с под 2000 е.ж. – селата Изгрев,
Зорница, Водица, Левски, Николаевка,
Засмяно, Радево, Ботево, Оборище,
Крумово и Ново Ботево [15].
Физикохимичният статус на водите
на р. Добричка при с. Росеново е възможно да бъде оценен като „умерен“,
защото концентрациите на всички азотни показатели не отговарят на изискването в Наредба № Н-4/2012 г. за
„добро състояние“ (Фиг. 1, Фиг. 2,
Таблица 4). Резултатите са сходни с
описаните в доклад на РИОСВ-Варна
(2013) и ПУРБ (2016), в които се посочва: „Мониторинговият пункт е с
традиционно високи отклонения от
референтните стойности за добро
състояние…“, „…стойностите на общ
азот, общ фосфор, ортофосфат и нитратен азот превишават референтните
стойности за добро състояние десетки
пъти…“ и „…водите в пункта са в лошо
екологично състояние и в риск от
замърсяване с амониев азот“ [7, 17].
Качеството на водите се определя като
„лошо“ според показанията на CCME и
BCWQI (Таблица 5). Получените оценки разкриват перманентно влошено
състояние на водното тяло и показват, че
речните води са силно замърсени,
подложени на непрекъснат антропогенен натиск, с нарушени екологични
условия и потенциално опасни свойства
за човешкото здраве (Таблица 3).
Причина за така определената ситуация
е директното заустване в реката на
частично пречистени води от ГПСОВ на
Добрич (агломерация с над 150 000
е.ж.), която е амортизирана и не работи с
пълен капацитет. Емитери на промишлени отпадъчни води са акумулаторен
завод „Старт“ АД, кожухарска фабрика
„Свобода“ АД, завод за домакински
уреди „Битова техника“ АД, млекопреработвателна мандра „Рилци“,
хлебозавод „Добруджански хляб“ АД и
др. [18]. Допълнителни замърсяващи
дейности в поречието са още интензивното наторяване на земеделските

земи в района, както и отделянето на
битови отпадъци от кварталите „Рилци“
и „Иглика“ в Добрич и селата Драганово, Опанец, Богдан, Врачанци и
Росеново, които са с неизградена или
частично изградена канализационна
мрежа [15].
Изводи и заключение
Резултатите от проведеното аналитично изследване върху замърсяването
на водите на Дунавските добруджански реки с азотни съединения за периода 2015–2018 г. показват, че физикохимичното състояние на водите е
възможно да бъде оценено като „умерено“ по показателите нитратен азот и
общ азот, чиито концентрации през целия изчислителен период превишават
праговите значения в Наредба № Н4/2012 г. за постигане на „добро състояние“. Състоянието на водите по показателите амониев азот и нитритен азот
в отделните пунктове за мониторинг
се окачествява от „отлично“ до „умерено“. Времевият анализ разкрива
почти ежегодни превишения в стойностите на изследваните показатели
спрямо изискванията за „добро състояние“, но не открива изразена сезонна
цикличност в тяхната динамика. Качеството на водите се оценява от „лошо“ до „критично“ съгласно показанията на CCME WQI. Индексните оценки на BCWQI категоризират качеството на водите от „лошо“ до „умерено“.
Получените резултати означават, че
речните води са антропогенно замърсени, с нарушена екологична среда и
потенциално опасни свойства за човешкото здраве. Замърсяващите източници са идентифицирани с точков и
дифузен произход и включват постъпващи в речните течения непречистени
или недостатъчно пречистени селскостопански, комунално-битови и промишлени отпадъчни води.
Замърсяването на водите на Дунавските добруджански реки с азотни съединения е възможно да бъде ограничено чрез прилагане на комплекс от
мерки, включващи:
- Приемане на кодекси за добра земеделска практика в „нитратно уязви-

ма зона“. Ключов момент е преходът
към биоземеделско производство посредством намаляване прекомерното
потребление на торове и пестициди,
въвеждане на забрани за тяхното разпръсване в определени условия (през
зимните месеци, върху наклонени и
заснежени терени и т.н.) и модернизация на съществуващите площадки за
тяхното складиране;
- Ликвидиране на неузаконените
сметища, септичните ями, помийните
кладенци, рекултивиране на старите
общински сметища, депониране на
твърдите битови отпадъци и разширяване на мрежата от селищни канализации в населените места с под 2000
е.ж.;
- Реконструкция на съществуващите канализационни системи и модернизация на мрежата от ПСОВ и
ГПСОВ в агломерациите с над 2000
е.ж. посредством изграждане на биологично стъпало за екстракция и отстраняване на биогенните елементи.
Настоящата работа анализира съдържанието на азотни вещества въз
основа на данни от мониторинга на водите за съвременен период и обогатява
досегашната изученост на замърсяването на речните течения в район с
развито интензивно земеделско производство. Резултатите са основа за проектиране на планове за управление на
водните ресурси, изготвяне на хидроекологични оценки и експертизи и
актуализиране обхвата на „нитратно
уязвимите зони“. Разширяване на изследването е възможно с анализ на
съдържанието на нитратни, нитритни
и амонячни вещества в подземните
водни тела от района.
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ФЕДЕРАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ (ФНТС)
ИСКАТЕ ЛИ ДА ОТГОВОРИТЕ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА
НА ВРЕМЕТО?
ПОТЪРСЕТЕ ФНТС ЗА:
Научно – технически конференции, симпозиуми, панаири и други изяви у нас и в
чужбина;
Семинари, курсове и школи за професионална квалификация и преквалификация;
Информационна и издателска дейност на високо професионално равнище;
Ползване на конферентни и изложбени зали, симултантна и офис техника,
научно – технически филми и др.
ДОВЕРЕТЕ СЕ НА ПРОФЕСИОНАЛИЗМА И КОМПЕТЕНТНОСТТА НИ!
ЗА КОНТАКТИ С ФНТС:
1000 София, ул. Г. С. Раковски № 108
Тел: 987 72 30, факс 986 16 19, 987 93 60
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Summary: Available data about the existing irrigation systems in Bulgaria are presented and analyzed. This data includes information on the number, constructed and
equipped area of the irrigation systems. A comparison is made between the different
sources of information - data published with the Decision of the Council of Ministers
Nr.512/19.07.2000 and the data used for the creation of map material under the 2007
project - “Integrated Water Management in the Republic of Bulgaria”. The constructed
and equipped areas have been analyzed in accordance with the existing categorization
in the Standards for Design of Hydraulic Structures. A new division based on equipped
area has been proposed to ensure better consideration of the main features of the irrigation systems in case of their future reconstruction and modernization.
Keywords: Irrigation Systems, Classification, Constructed Area, Equipped Area
1. Въведение
В подмярка 4.3 на Програмата за
развитие на селските райони (ПРСР)
за периода 2014-2020 г. са предвидени
значителни средства за реконструкция
и модернизация (РиМ) на главната инфраструктура на напоителните системи (НС) [1]. Условията за допустимост
на инвестициите, съгласно Регламент
ЕС 1305/2013 [2], са свързани с постигането на т.нар. потенциална икономия на вода и недопускане на разширяване на напояваните площи. Основният въпрос при прилагане на подмярка 4.3 е към кои системи трябва да се
насочат инвестициите, които, макар и
значителни, са недостатъчни за възстановяването на всички НС у нас.
Реалният размер на площите – изградени и годни, на държавните НС не е
точно установен. Последните официални данни са от Решение на Министерски
съвет (РМС) № 512/19.07.2000 г. [3]. Два
по-късни проекта, първият свързан с
Министерството на околната среда и
водите (МОСВ) от 2007 г. [4], а вторият

– с Министерството на земеделието,
храните и горите (МЗХГ) от 2016 г. [5],
предоставят различна информация за
площите и броя на държавните НС, стопанисвани от дружеството „Напоителни
системи“ ЕАД (НС ЕАД).
Обект на изследването са изградените и годни площи на държавните НС
в Р България като основен показател за
допустимост на инвестициите и тяхното приоритизиране за постигане на
най-висок икономически и екологичен
ефект за страната.
2. Налична информация за напоителните системи в България
2.1. Данни от Решение на Министерски съвет (РМС) № 512/19.07.
2000 г.
Последните официални данни за
държавните напоителните системи у
нас, стопанисвани от „Напоителни
системи“ ЕАД (НС ЕАД), са посочени
в РМС № 512/19.07.2000 г. [3]. Обобщените резултати от него са представени в Таблица 1.
31

Таблица 1. Брой и площи на напоителните системи в Р България
според РМС № 512/19.07.2000 г.

Общата изградена площ на напоителните системи в България, стопанисвани от НС ЕАД е 747 113,0 ha. Кратък
анализ на [3] показва, че за 8 бр. НС не
са посочени изградени площи. Това са
НП „Божурица“, НП „Арчар“, НП
„Буковец“, НП „Дунавци“ и НП „Синаговци“ в тогавашния клон „Видин“ на
НС ЕАД, НП „Паисий“ в клон „Велико
Търново“, НП „Брягово“ и НС „Асеница“ в клон „Пловдив“. От данните
може да се предположи, че тези системи
практически не съществуват, но
същевременно не са отписани от активите на НС ЕАД. Това е отразено в колона „Редуциран брой“ на Таблица 1,
където е посочен броят на НС, от който
се формира общата изградена площ и
който следва да се приема за официален – общо 252 броя НС.
Годните площи към 2000 г. са били
общо 541 779,5 ha, като броят на системите също подлежи на дискусия. В
[3] за 37 бр. НС не е посочена годна
площ, от което следва, че годните площи се формират не от 260 или 252
броя, а само от 223 бр. НС, посочени в
колоната „Редуциран брой“.
Следва да се отбележи, че в [3] 132

бр. системи са определени като НС
(напоителна система), 97 броя – като
НП (напоително поле), а останалите
31 броя са с други наименования – ПС
(помпена станция), НОП (напоителноотводнително поле), НК (напоителен
канал) и др.
2.2. ГИС база данни за НС в
България
ГИС базата данни за НС в България
(Фиг. 1) е създадена през 2007 г. като
част от проект “Интегрирано управление на водите в Република България”,
финансиран от Японската агенция за
международно сътрудничество (JICA),
в съответствие със задание на Министерство на околната среда и водите
(МОСВ) [4].
Данните бяха публично достъпни
на сайтовете на Басейновите дирекции. Освен площите и броя на НС в
ГИС базата данни се съдържат и пространствени данни – граници на системите, главна инфраструктура – водохващания, канали, помпени станции,
изравнители и др. (Фиг. 1).
В Таблица 2 е дадено обобщение
на наличната в ГИС базата данни
информация.

Таблица 2. Брой и площи на напоителните системи в Р България
според ГИС база данни (2007 г.)

Трябва да се направи уточнението,
че към момента на съставяне на ГИС
базата данни (2006 - 2007 г.) старият
клон „Севлиево“ на НС ЕАД е бил
обособен в самостоятелно дружество
„Хидромелиорации – Севлиево“ ЕАД.
Данните за седемте НС в това дружество не са въведени в ГИС.
С оглед на горното обстоятелство,
различията между данните за площите
в Таблица 1 и Таблица 2 не са
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неочаквани. Въпреки това, прави
впечатление, че общият брой НС в
ГИС базата данни е много по-голям
(288 бр.), спрямо този, определен по
РМС № 512 (260 бр.).
Подробният анализ показва, че
разминаването в броя на НС се дължи
на следните групи причини:
- Изкуствено раздробяване на НС
В този случай общите площи се запазват, но броя на системите нараства.

Фиг. 1. НС в България, според ГИС базата данни по проект, финансиран от JICA (2007 г.)

Най-съществения пример е НС „Виница“, която е разделена изкуствено на
55 масива в ГИС базата данни. Подобни са случаите на разделяне на НС
„Средна Тунджа“ от стария клон „Сливен“ на две системи, едната с годна
площ нула, както и НС „Гоце Делчев“,
която също е разделена на две;
- Обединяване на НС
При това обединяване общите площи се запазват, но броят на НС намалява. По-важните примери включват
обединяването на НС „Алеко-Пазарджик“ от стария клон „Пазарджик“ и
НС „Алеко-Потока“ от стария клон
„Пловдив“ в една система – НС „Пазарджик“; прибавянето на НП „Ореш“
към НС „Росица“; обобщаването на 5
НП в НС „Берсин-Багренци“ и на 4 НП
в НС „Драговищица“ и др.;
- Преразпределяне на площи между НС
Това е най-неблагоприятния случай, при който се променя не само
броя на системите, но и техните площи. Подобни случаи има в клонове
„Видин“ „Пловдив“ и „Ст. Загора“.
Най-съществен е примерът, при който
в ГИС базата данни общите площи на
НС „Стара Загора“, НС „Найденово“,
НС „Долно ново село“ и НП „ИП-Чир-

пан“ са равни на общите площи по
РМС № 512 на НП „Ст. Загора“, НП
„Казанлък“, НС „Найденово“, НС
„Долно ново село“, НП „ИП-Чирпан“
и НП „Зетьово“ (НП „Златна ливада“),
но едни и същи НП и НС са с различни
изградени и годни площи в двата
източника. Аналогичен е случая с НС
„Видин“, за която в ГИС базата данни
са посочени по-малки площи, а НП
„Божурица“ и НП „Дунавци“, които
според РМС № 512 с изградени и годни площи нула, в ГИС базата данни
получават площи. В стария клон
„Пловдив“ НП „Брягово“, НП ЛеновоМечка“, НП „ПС Поповица“ и НС
„Първомай“ нямат никакво съответствие на площите между РМС № 512 и
ГИС базата данни.;
- Технически грешки
НС „Бръшлян“ фигурира два пъти в
ГИС базата данни, а липсват НС „Вардим-Караманово“ (459,6 ha), НС „Овча
могила“ (200 ha) и НС „Червена“, с.
Червена (275,0 ha) от стария клон „Велико Търново“, както и НП „Шабла 3“
(103,5 ha) от стария клон „Варна“.
В обобщение, в ГИС базата данни
не са отчетени площите на „Хидромелиорации-Севлиево“ ЕАД (стар клон
„Севлиево“ на НС ЕАД), както и тези
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на 4 бр. НС – три от клон „В. Търново“
и една от клон „Варна“, докато площта
на НС „Бръшлян“ е взета два пъти.
Ако тези грешки се поправят, сумите
на годните и на изградените площи на
НС у нас ще се изравнят с посочените
в РМС № 512. Проблемът с броя на НС
остава нерешен.
2.3. Данни от „Обща стратегия за
управление и развитие на хидромелиорациите и защита от вредното
въздействие на водите“
В „Обща стратегия за управление и
развитие на хидромелиорациите и
защита от вредното въздействие на
водите“ [5], приета от Министерски
съвет през 2016 г., се посочва, че държавните НС в България, стопанисвани
от НС ЕАД са 235 броя с изградена
(застроена) площ над 740 00 ha, от
които годните са 537 500 ha. В Прил. 6
на Стратегията, обаче, годните площи
към 2014 г. са посочени 394 237 ha,
като данните за клон „Струма-Места“
на НС ЕАД не са потвърдени (посочени са 274,8 ha, докато през 2007 г. те са
били 44 428,1 ha). Следва да се отбележи също така, че през 2014 г. за новия клон „Долен Дунав“ годната площ
е дадена 19 134,9 ha, докато за 2007 г.
за старите клонове „Русе“ и „Търговище“, които го формират, общата годна
площ е 68 023,9 ha.
3. Дискусия, анализ и резултати
3.1. Надеждност на данните
Официалните данни са от 2000 г.
като се очаква значително намаление на
годните площи, особено след периода
2011-2013 г., когато по данни в печата и
в масмедиите НС ЕАД ликвидира
машинното оборудване и стоманените
напорни тръбопроводи на значителен
брой помпени станции (ПС), както и
други метални части и устройства в НС.
Този факт би могъл да бъде обяснение
за по-малките годни площи, посочени в
[5], спрямо официалните, дадени в [3].
Несъответствието между информацията в РМС № 512 и ГИС базата данни, особено по отношение на броя на
НС е значително. Следва да се отбележи, че в двата източника има разминаване и между наименованията на някои НС и НП, които, макар и маловаж34

ни, показват общата тенденция за несъгласуваност.
По отношение на официалните
данни, посочени в РМС № 512, прави
впечатление, че някои от постановките
на „Норми за проектиране на напоителни системи“ не са спазени. Първо,
НС „Стара Загора“ е разделена на две
напоителни полета, което не е направено за други системи, например НС
„Русе“ или НС „Виница“. Второ, НС
„Тополница“ е поделена между два
клона на НС ЕАД – „Тополница“ (Пазарджик) и „Марица“ (Пловдив), като
същия подход се наблюдава и по
отношение на НС „Средна Тунджа“ в
клоновете „Сливен“ и „Ямбол“.
3.2. Анализ на данните за брой и
площ на НС
Анализът на броя и големината на
НС у нас следва да се основава на
единствените официални данни, които
са в РМС № 512/19.07.2000 г., но с отчитането на някои несъответствия в
тях. Съгласно изложеното, за по-нататъшния анализ са използвани следните
данни:
- Изградена площ на НС – 747 113,0
ha, разпределени между 252 броя НС;
- Годна площ на НС – 541 779,5 ha,
разпределени между 223 броя НС;
Диаграма с разпределение на съществуващите напоителни системи по
изградени площи е дадена на Фиг. 2,
а с годните – на Фиг. 3.
Средната изградена площ е 2 965
ha, а средната годна площ – 2 430 ha.
Стандартните отклонения са с много
високи стойности, тъй като голяма
част от НС са с малки площи, докато
големите НС са малко на брой.
3.3. Категоризация на НС
Напоителните системи у нас се разделят на 4 категории според „Норми за
проектиране на хидротехнически съоръжения – общи положения“ (НПХТС)
[6]: І категория с площ над 25 000 ha, ІІ
категория – с площ между 7 500 и
25 000 ha, ІІІ категория – с площ от
2 500 до 7 500 ha и ІV категория – с
площ под 2 500 ha. Разпределение по
брой на напоителните системи според
категоризацията е показано на Фиг. 4а
и Фиг. 4б, съответно по изградени и
по годни площи.

Фиг. 2. Разпределение на напоителните системи по изградени площи

Фиг. 3. Разпределение на напоителните системи по годни площи

Фиг.4а. Разпределение на НС по годни площи според категории от НПХТС

От Фиг. 4а и 4б е видно, че с найголям брой са НС от IV категория,
които са с площ до 2 500 ha.
Класификацията по изградени площи

показва, че в IV категория попадат 186
бр. НС, а в I – 8 броя. Списък с осемте
най-големи напоителни системи е
даден в Таблица 3.
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Фиг. 4б. Разпределение на НС по годни площи според категории от НПХТС
Таблица 3. Списък с напоителни системи I категория, с над 25 000 ha по изградени площи

НС „Тополница“ е с площ 36 576 ha
в стария клон „Пловдив“, а НС „Тополница“ като част от клон „Пазарджик“ е с площ 12 197 ha. Ако двете се
обединят, НС „Тополница“ ще бъде на
първо място по площ. Същата е и ситуацията с НС „Средна Тунджа“ с площи
в клонове „Сливен“ и „Ямбол“. НС
„Стара Загора“, донякъде изкуствено е
разделена на две „напоителни полета“
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– „Ст. Загора“ и „Казанлък“, вместо да
бъдат обособени две отделни НС. При
отчитането им като една НС тя се изкачва до четвърто място в Р България
по показател изградени площи.
При разделение по годни площи в
IV категория попадат 172 бр. НС, а в
I – 6 броя. Данните за шестте системи
от І категория са представени в
Таблица 4.

Таблица 4. Списък с напоителни системи I категория >25 000 ha по годни площи

От I категория отпадат НС „Росица“ и НС „Витска“. В същото време в
този списък остава НС „Русе“, но
трябва да се има предвид, че по неофициални данни тази НС практически не
съществува. В репортаж на медиите от
2012 г. [7], [8], се показва, че последните 3 помпени станции от НС са разрушени, като тяхното предназначение
е било да обслужват около 30 000 ha. В
други публикации [9] се посочва, че от
44 помпени станции са останали само
2. Освен помпеното оборудване, всички напорни тръбопроводи към помпените станции са предадени за скрап. За
други, по-малки системи, положението е аналогично – официално съществуват, но реално в тях не може да се
извършва напояване. При обединяване
на системите по конструктивен признак НС „Средна Тунджа“ става найголямата в България според годни площи. Понастоящем клон „Средна Тунджа“ обхваща старите клонове „Сливен“ и „Ямбол“, т.е. изкуственото разделение в [3] вече е отпаднало.
Трябва да се подчертае, че настоящият анализ се основава на стари данни. Изградените площи не търпят корекция, но годните са обект на актуализация. При потенциално възстановяване, свързано или не с РиМ, годните
площи биха могли да се увеличат, но
не и над изградените за дадена система. Когато изградените площи към
2000 г. са били равни на нула или не са
посочени, това е ясен сигнал, че дадената НС практически не съществува.
Основен индикатор за потенциала за

възстановяване са годните площи,
защото не би трябвало да се предвижда, че системи с нулева годна площ
към 2000 г. биха се възстановили в
една или друга степен. Същевременно
броят на системите според годната им
площ към 2000 г. е по-обективен показател, отколкото общият брой системи
по изградена площ. По тези причини,
следващите анализи са извършени на
база годни площи.
На Фиг. 5 е показано разпределението на годните площи по категории
на НС. Независимо, че НС от I категория са само 6 на брой, тяхната обща
площ е най-голяма – 169 247 ha (31%
от общата годна площ), като σ е средно
квадратичното отклонение
за всяка
_
група системи, а x – средната площ за
съответната категория. За I категория
най-близо до средната площ е НС „Тополница“ (клон „Пловдив“), но за
представителна може да посочи НС
„Бяла Слатина“. За II категория, аналогично, НС „Средна Тунджа“ (клон
„Ямбол“) е най-близо до средната
площ, но по-представителна е НС „Попово. За III категория представителни
са НС „Гоце Делчев“ (4 108 ha) и НС
„Ихтиман“ (3 901,3 ha), а за IV категория – НП „Езерец“ с площ 636,4 ha.
В I, II и III категория НС са
равномерно разпределени и се
наблюдава умерена асиметрия. В IV
категория НС се наблюдава голяма
асиметрия – средната годна площ е
632 ha, докато почти 20 % от НС са с
площ под 100 ha. Като цяло площите
на НС от І категория съответстват по-
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Фиг. 5. Разпределение на годните площи според категориите на НС, дефинирани в НПХТС
Таблица 5. Статистически анализ на данните според НПХТС

скоро на дефиницията за напоително
поле в „Норми за проектиране на
хидромелиоративни системи“ [10],
отколкото на НС.
3.4. Дефиниране на ново групиране по площ
За целите на настоящото изследване,
към ІV категория НС са обособени две
подкатегории. Това няма за цел да предлага изменение в [6], а служи за по-детайлното разглеждане на наличните НС
у нас и по-доброто отчитане на техните
особености. Новата категоризация е съобразена с нормативите и границите на
интервалите са: Много големи НС с
площ над 25 000 ha, Големи НС – с
площ от 7 500 и 25 000 ha, Средни НС
– с площ от 2 500 до 7 500 ha, Малки
НС – с площ от 1 000 до 2 500 ha,
Много малки НС – с площ под 1 000 ha.
Границата от 1 000 ha е избрана въз основа на анализа на НС от ІV категория.
Хистограми с разпределението по брой
и по площ са дадени на Фиг. 6.
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В категория Малки НС попадат 43
броя НС със средна площ 1 547 ha, като представителна НС е НП „Сушица“
със същата площ. В категория Много
малки НС са включени 129 броя НС
със средна площ 327 ha, като представителна е НС „Лопушница“. Хистограма със средните площи е показана на
Фиг. 7. Статистически анализ на данните, според предложената класификация е показана в Таблица 7.
Анализът на данните според новата
класификация показва по-равномерно
разпределение на напоителните системи по групи. Наблюдава се значително
намаление на коефициентите на вариация и асиметрия, като в категория
Малки и Много малки, разпределението вече е умерено асиметрично. Освен това, стандартното
отклонение за броя на напоителните
системи по групи намалява от
σНПТХС=78,66 ha до σнКл=50 ha
(Фиг. 4б и Фиг. 6а).

а)

б)
Фиг. 6. Разпределения по брой (а) и по годни площи (б) според приетите нови категории за
групиране

Фиг. 7. Диаграма с годни площи на НС и средни годни площи по категории
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Таблица 7. Статистически анализ на данните според предложената класификация

Заключение, изводи и препоръки
Данните за годните площи на напоителните системи в България са от съществена важност за определяне на
приоритетните за финансиране НС.
Размерът на инвестициите и критериите за оценка на системите, посочени в
[5], са във функция на тези площи.
От направеният в разработката анализ, могат да се изведат следните заключения и препоръки:
1. Към настоящия момент може да
счита, че държавните НС в България са
не повече от 223 бр. След процесите по
премахване на част от оборудването на
помпените станции и тръбните мрежи
на НС ЕАД през периода 2011-2013 г.
някои системи съществуват само на
хартия;
2. Годната площ на държавните НС
е неясна. При евентуална бъдеща РиМ
на част от НС не може да се очаква достигане на повече от 540 000 ha, като е
по-вероятно площта да бъде близка до
посочената в [5] – около 400 000 ha.
3. Липсва подробна информация, в
т.ч. и пространствена, за площи, стопанисвани от Сдружения за напояване и
„Земинвест“ ЕАД. Напълно неясно е
положението на НС към бившите ТКЗС
и АПК, сега собственост на общините;
4. Необходимо е извършване на ново
определяне на броя и годните площи на
всички НС у нас, преди да се пристъпи
към приоритизирането на инвестициите
за РиМ на НС. При определянето на
броя и наименованието на НС следва поясно и еднозначно да се прилагат
постановките на „Норми за проектиране
на хидромелиоративни системи“;
5. Предложеното ново категоризиране на НС по площ, основаващо се на по-
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становките на „Норми за проектиране
на хидротехнически съоръжения“, постига по-адекватно отчитане на размерите на НС и следва да се използва при
приоритизирането на инвестициите за
РиМ на НС у нас.
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SDG 6.5.1, degree of implementation of IWRM in Bulgaria
Sustainable Development Goal (SDG) indicator 6.5.1 focuses on the “Degree of integrated water
resources management implementation”. Every three years, it allows countries to take the pulse of how
they are advancing with this SDG indicator, and to devise strategies for boosting further progress.
During baseline data collection in 2017, a total of 172 UN Member States reported data for this indicator,
which allowed a global baseline on the status of IWRM implementation to be established, providing a crucial global, regional and national reference point. The SDG 6.5.1 monitoring exercise has also provided the
basis for several on-the-ground activities in countries aimed at advancing IWRM implementation.
In January of 2020, the United Nations Environment Programme (UNEP), as the custodian agency of
this indicator, officially invited countries to undertake a second round of data collection, by filling in the
national survey on the status of IWRM implementation. Due to the global COVID-19 pandemic, the
reporting deadline for SDG 6.5.1 was extended from May 15th to July 31st, 2020. UNEP, UNEP-DHI,
UNDP-Cap-Net and the Global Water Partnership (GWP), offered assistance to countries to carry out a
multi-stakeholder consultation to support this monitoring effort, through the SDG 6 IWRM Support
Programme, which in 2020 is helping 60 countries around the world.
In Bulgaria, through the Support Programme and coordinated by GWP, two online workshops with 38
participants and one face-to-face workshop with 20 participants were held in July 2020. As additional
input, 22 people familiar with the implementation of integrated water resources management in their
professional field were interviewed.

The proposals of stakeholders from ministries, basin directorates, the water supply and sanitation sector,
the agriculture and irrigation sector, municipalities, water associations, academia/research institutes, universities, retired water experts, NGOs etc. were taken into account. Compared to the 2017 baseline, the
greatest improvements in scoring were observed in Section 1: Enabling Environment, but in all four sections of the survey – and thus the overall SDG score for Bulgaria – notable progress was seen. As is
observed in many other countries, Section 4: Financing was the lowest scoring of the four sections. The
preliminary results are subject to final review and approval by UNEP as the custodian agency (http://iwrmdataportal.unepdhi.org/).
The recommended next steps are related to further improving coordination between responsible institutions for IWRM implementation and better involvement of all stakeholders at the national and local levels. One way to achieve progress is to learn from decision-makers and all interested parties with special
attention to young people about best IWRM practices with the greatest positive ecological impact at
affordable financial costs for the population. IWRM trainings are an essential lever for achieving the
goals of SDG 6.5.1 by 2030.
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IDES - Improving water quality
in the Danube river and its tributaries
by integrative floodplain management based on
Ecosystem Services
Duration: 07/2020 – 12/2022
Background
National governments have clearly committed to reducing nutrient loads transported by the Danube in order to ensure
and enhance its ecological status. The challenge of reducing the eutrophication of the Danube and its tributaries, and
thus of the Black Sea, can only be solved by transnational basin-wide cooperation. Near natural floodplains or buffer
strips carry high potential to significantly reduce nutrient pollution, but floodplains are subject to multiple human uses
that strongly affect the water quality of rivers. So far, these uses have been managed on a sectoral basis (e.g. flood
retention, nature conservation, agriculture), rarely regarding water quality and interactions between sectors.
The ecosystem services concept valuates the services that nature offers for human well-being. Taking into account
all relevant ecosystem services, a multi-functional and sustainable water and floodplain management can be established. The implementation and awareness of the ecosystem service approach are varying widely in the Danube
region, but so far have never been used pro-actively for spatial planning or as an official part of planning or permission procedures. The use of a River Ecosystem Service Index in Germany (www.resi-project.info/en) has shown that
water management significantly improves if synergies between various Ecosystem services, which reflect the various
sectoral interests and targets, are identified.
Aim
The IDES project aims to develop and implement a transnational integrative ecosystem service approach to improve
water quality management and thus to generate win-win-situations for multifunctional floodplains instead of trade-offs.
The IDES tool should enable the national key actors in water quality management to identify the most sustainable
measures without neglecting the needs of other sectors. The innovative IDES tool will provide an ecosystem service
assessment for floodplains that support sustainable decision making in floodplain management, both in pilot areas
and on the transnational level.
IDES approach – Main steps
1. Analysis of the actual situation of water quality and its pressures and of ecosystem services in the whole Danube
region by geographical explicit models, GIS analysis and literature review. Harmonization of different approaches and
joint development of the framework of an ecosystem service evaluation tool (IDES tool) based on these enquiries.
2. Stakeholder workshops in five pilot areas in Austria, Slovenia, Hungary, Serbia and Romania where innovative
water quality management concepts will be elaborated and assessed using the newly developed IDES tool. The
results and experiences in the implementation of the IDES tool will be summarized in the IDES manual and transferred to key actors of the participating countries during national training courses.
3. Joint development of a transnational strategy providing the operational pathway to integrate the ecosystem service approach in future water quality planning processes. Feedback from a transnational stakeholder workshop will
help to fine-tune the IDES tool and strategy in the final phase and to foster its implementation.
IDES – Partnership
Leader partner: Catholic University Eichstaett-Ingolstadt, Professorship for Applied Physical Geography, Germany.
Project partners: University of Natural Resources and Life Sciences Vienna, BOKU-IHG, Austria; University of
Bucharest, UB-RCSES, Romania; Middle Tisza District Water Directorate, Kötivizig, Hungary; WWF-Romania;
Forschungsverbund Berlin e.V., FVB.IGB, Germany; Ministry of Environment, Waters and Forests, Romania; Slovenia
Forest Service, SFS; Faculty of Agriculture, University of Novi Sad, FAUNS, Serbia; Climate, Atmosphere and Water
Research Institute at Bulgarian Academy of Sciences, CAWRI-BAS, Bulgaria; Institute for water of the Republic of
Slovenia, IzVRS.
Associated strategic partners: International Commission for the Protection of the Danube River, Austria; Bavarian
State Ministry of the Environment and Consumer Protection, Germany; State Nature Conservancy of the Slovak
Republic, Slovakia; National Institute for Hydrology and Water Management, Romania; General Directorate of Water
Management, Hungary; Institute for Nature Conservation of Vojvodina Provinc, Serbia; International Sava River Basin
Commission, Croatia; Association “Global Water Partnership-Bulgaria”, Bulgaria; Federal Ministry of Agriculture,
Regions and Tourism, Austria; Austrian Federal Waterway Administration, Austria; Danube floodplain National Park,
Austria; Fisheries Research Institute of Slovenia, Slovenia; WWF Adria - Association for the protection of nature and
conservation of biological diversity, Croatia; EcoContact P.A., Moldova.
Contacts
The IDES project (Improving water quality in the Danube river and its tributaries by integrative floodplain management based on Ecosystem Services) is co-funded by the European Union (ERDF, IPA). For more information about
it, visit the project website: www.interreg-danube.eu/ides.
Barbara Stammel, project manager, Catholic University Eichstaett-Ingolstadt, Barbara.Stammel@ku.de
Alexandra Damian, communication manager, WWF-Romania, adamian@wwf.ro
Prof. Emil Bournaski, project coordinator in Bulgaria, CAWRI-BAS, bournaski@aim.com, http://cawri-bas.eu/
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